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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

Gambaran lokasi penelitian meliputi sejarah, visi dan misi, struktur 

organisasi Pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang beralamat Jalan 

DR.Moh saleh No 26 Kota Probolinggo. 

1. Sejarah Pengadilan Negeri Kota Probolinggo 

Sejarah Pengadilan Negeri Pengadilan dapatlah dibagi menjadi 3 

zaman, yakni : 

a. Zaman Penjajahan Belanda 

Pada zaman penjajahan belanda, badan peradilan yang ada 

adalah Landgrecht: yaitu badan peradilan yang bertugas khusus 

mengadili perkara-perkara pelanggaran lalu lintas (rol jalan) dan 

dengan daerah hukumnya meliputi seluruh daerah kotamadya dan 

Kabupaten Probolinggo. 

b. Zaman Kependudukan Jepang 

Pada zaman kependudukan Jepang, badan peradilan yang ada 

adalah Tjho Hocin yaitu badan peradilan yang berkependudukan di 

Probolinggo, dan dikepalai oleh Tjho Hoountjo dengan dibantu oleh 

seorang Grifier/Panitera Sekretaris (Istilah dalam bahasa Jepang tidak 

tahu), yang disamping mengadili perkara pelanggaran lalu lintas 
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dengan daerah hukumnya melipuri daerah kotamadya ditambah 

dengan sebagian dari daerah Kabupaten Probolinggo. 

c. Zaman Pemerintahan Republik Indonesia 

Pada zaman pemerintahan Republik Indonesia, maka istilah 

Landraad maupun Tjho Hocin diganti dengan istilah Pengadilan 

Negeri/Ekonomi Probolinggo, dan saat ini menjadi Pengadilan Negeri 

Probolinggo, dan badan peradilan tersebut diketuai oleh seorang 

Ketua Pengadilan Negeri seorang Panitera/Sekretaris, serta bertugas 

mengadili semua perkara-perkara perdata, pidana dan pelanggaran lalu 

lintas dengan hukumnya meliputi daerah Kota Probolinggo 

2. VISI DAN MISI 

Pengadilan Negeri Probolinggo tidak terlepas dari Visi dan Misi 

Mahkamah Agung Repubik Indonesia sebagai puncak kekuasaan 

kehakiman, maka Pengadilan Negeri Probolinggo mempunyai : 

a. V I S I : 

Terwujudnya Pengadilan Negeri Probolinggo yang mandiri 

b. M I S I : 

Menjaga kemandirian badan peradilan yang independen; 

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan; 
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STRUKTUR ORGANISASI 

Gambar 1 
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3. Struktur Organisasi 

a. Ketua Pengadilan ( Rusdiyanto Loleh, SH. MH) 

Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi 

keuangan rutin/pembangunan, melakukan pengawasan secara rutin 

terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang 

diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.  

b. Wakil Ketua Pengadilan ( Hadi Sunoto, SH. MH)  

Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek 

dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya Mewakili 

ketua bila berhalangan Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua. 

c. Hakim 

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas 

Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa 

dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan 

kepadanya dalam perkara perdata,  hakim harus membantu para pencari 

keadilan, 

d. Panitera (RM. Chairoel Fathan, SH. M.Hum) 

Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan Panitera 

dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus 

menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara 

perdata dan pidana maupun situasi keuangan bertanggung jawab atas 

pengurusan berkas perkara, putusan dokumen, akta, buku daftar, biaya 

perkara dan surat-surat bukti. 
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e. Wakil Panitera (Doris Markoni, SH) 

Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja 

jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta 

pengorganisasiannya Membantu Panitera didalam membina dan 

mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara. 

f. Panitera Muda 

Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja 

jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta 

pengorganisasiannya Membantu Panitera dalam menyelenggarakan 

administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. 

g. Panitera Pengganti 

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana 

serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda 

yang bersangkutan. 

h. Sekretaris ( Abdul Muzani, SH) 

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi 

Umum Pengadilan. 

i. Kepala sub - Bagian Umum dan Keuangan (Budi Iswandiono, SE) 

Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan 

Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara. 

Menangani masalah keuangan. 
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j. Kepala sub - Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana 

(Bambang Riswoyo, SH) 

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu 

Sekretaris yang: Menangani keluar masuknya pegawai Menangani pensiun 

pegawai Menangani kenaikan pangkat pegawai Menangani gaji pegawai 

Menangani mutasi pegawai Menangani tanda kehormatan Menangani 

usulan/ promosi jabatan, dll 

k. Jurusita 

Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang 

diberikan oleh Hakim Ketua Majelis Jurusita bertugas menyampaikan 

pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan 

pemberitahuan putusan pengadilan . 

4. Program dan Prosedur Posbakum Pengadilan Negeri Kota 

Probolinggo 

Pemberian Layanan Hukum di Posbakum Pengadilan (Perma 

No.1 Tahun 2014 Pasal 32) 

a. Pemberian Informasi, Konsultasi,atau Activis Hukum. 

b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. 

c. Penyedian informasi daftar organisasi bantuan. 
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Gambar 2 

 

*Prosedur Bantuan Hukum oleh Posbakum Pengadilan Negeri Kota 

Probolinggo 

 

Gambar 3 
 

 

*Prosedur Penyelenggaraan Bantuan Hukum Perkara Perdata oleh 

Posbakum Pengadilan Negeri Kota Probolimggo 
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Gambar 4 

 
*Prosedur Penyelenggaraan Bantuan Hukum Perkara Pidana oleh 

Posbakum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo  

 

Pemberian Layanan Hukum di posbakum pengadilan (perma no.1 tahun 2014 

pasal 32) 

1. Mengisi formulir dan memberikan persaratan sebagaimana Pasal 

22 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2014. 

2. Apabila penerima layanan posbakum pengadilan tidak sanggup 

membayar biaya perkara maka petugas posbakum pengadilan 

memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara 

untuk diajukan kepada ketua Pengadilan. 

3. Apabila penerima layanan Posbakum Pengadilan memerlukan 

bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan 
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petugas memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum 

dan daftar organisasi Bantuan Hukum
31

. 

B. Pelaksanaan pemberian bantuan Hukum oleh Penasehat Hukum 

terhadap ABH di wilayah Hukum Kota Probolinggo mampu 

menjamin perlindungan anak dari tindakan diskriminasi para 

Penegak Hukum. 

Menurut hakim Sylvia Yudhiastika, pelaksanaan bantuan hukum 

yang diberikan kepada ABH yaitu hakim meminta kepada penasehat 

hukum dan petugas kemasyarakatan sebagai pendamping bagi anak, agar 

selalu hadir dalam setiap pemeriksaan terhadap anak untuk memberikan 

penguatan secara psikologis. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU 

No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 

merumuskan : 

“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan  

hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau 

pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.”
32

 

Berikut Daftar Tabel Rekapitulasi Perkara Pidana Anak yang 

Berhadapan Hukum di Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2011-2016: 

                                                           
31

 Layanan Hukum dan Peraturannya, Diakses melalui pn-probolinggo.go.id Pada Tanggal 18 

Oktober 2017, Pukul 19.29 WIB. 
32

 Wawancara dengan Sylvia Yudhiastika (Hakim yang menangani kasus ABH) Pada tanggal 

5 Juli 2017 
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TABEL 1 

REKAPITULASI PERKARA PIDANA ANAK 

TAHUN : 2011 

 
NO  

NO PERKARA 

NAMA 

TERDAKWA 

ANAK 

 

UMUR 

 

KUALIFIKASI 

PERKARA 

PASAL YANG 

DIDAKWAKAN 

 

PENASEHAT 

HUKUM 

 

TUNTUTAN 

 

AMAR 

PUTUSAN 

KETERANGAN 

1 6/Pid.B/2011/

PN. Prob 

Muhammad 

subaeri Bin 

Niman 

16th Pencabulan Pasal 81 ayat( 2) 

UU No 23 

Tahun 2002 

Putut 

Gunawarman

. SH. MH 

4 Tahun 2 Tahun 

dan  10 

Bulan 

didampingi 

2 86/Pid.B/2011/

PN. Prob 

Sugih wahyu 

darmawan 

16th Penganiayaan Pasal 170 ayat 

(1) ke 1 KUHP 

- 7 Bulan 5 Bulan Tidak 

didampingi 

3 96/Pid.B/2011/

PN. Prob 

Mohammad 

Rahmanto 

17th Pencurian Pasal 365 ayat 

(4) KUHP 

Yantono 

Arifin, SH 

10 Tahun 8 Tahun Didampingi 

4  

 

128/Pid.B/201

1/PN. Prob 

 

 

Bagus 

wirachitra 

 

 

 

17th 

 

 

Kelalaian 

menyebabkan 

matinya orang 

Pasal 310 ayat   

(4) UU No 22 

tahun 2009 

- 1 Tahun dan 

masa 

percobabaan 2 

tahun denda 

Rp. 750.000 

subsidair 2 

bulan 

 

 

 

10 Tahun 

 

 

 

Tidak 

didampingi 

5 135/Pid.B/201

1/PN. Prob 

Abdul adim 

bin sutik 

17th Pencurian 

dengan 

kekerasan 

Pasal 365 ayat 

(1) dan 2 ke 1 

dan 2 KUHP 

Hasmoko 

Budijono, 

SH.,MH 

7 Bulan 3 Bulan 

dan 15 

Hari 

Didampingi 

*Sumber data diolah dari penelitian di Pengadilan Negeri Kota Probolinngo 
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Analisa Tabel No. 1 Rekapitulasi Perkara Pidana Anak Tahun 2011. 

Bahwa pada Tahun 2011 terdapat 5 (lima) kasus tindak pidana 

anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kota Probolinggo. Kasus 

tindak pidana yang di lakukan ialah Pencurian, Penganiayaan, Pencabulan, 

Pencurian di sertai dengan kekerasan serta kelalaian yang menyebabkan 

matinya  orang. Terdakwa yang masuk dalam golongan pidana berat yaitu 

Subaeri (16Th) melakukan tindak pidana pencabulan dan Bagus wirachitra 

(17Th) melakukan tindak pidana kelalaian menyebabkan matinya orang. 

Menurut penulis, perkara ini masuk dalam asas kemanfaatan dan asas 

keadilan agar mendapatkan efek jera terhadap terdakwa dan adil karena 

melihat dari sisi korban yang mengalami kerugian fisik. Yang lainnya 

termasuk golongan tindak pidana ringan seperti yang dilakukan terdakwa 

Sugih (16Th) dia melakukan tindak pidana penganiayaan yang hanya di 

hukum 5 bulan penjara.  

Dari 5 kasus ini, hanya 3 (Tiga) anak yang didampingi oleh 

Penasehat hukum/Advokat. Sedangkan anak yang tidak di dampingi oleh 

Penasehat Hukum/Advokat masih tetap di dampingi oleh Orang Tua/Wali 

ataupun Pendampingan dari Bapas. Bagi Terdakwa yang menolak untuk di 

dampingi oleh Penasehat Hukum di karenakan pada Tahun 2011 belum 

lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Anak, dimana Hakim tetap menawarkan kepada Terdakwa untuk 

menggunakan jasa Penasehat Hukum. 
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TABEL 2 

REKAPITULASI PERKARA PIDANA ANAK 

TAHUN : 2012 

 

NO NO PERKARA NAMA 

TERDAKWA 

UMUR KUALIFIKASI 

PERKARA 

PASAL YANG 

DIDAKWAKAN 

PENASEHAT 

HUKUM 

TUNTUTAN AMAR 

PUTUSAN 

KETERANGAN 

1 6/Pid.sus/2012/PN. 

Prob 

Hobi hartono bin 

asis taher 

17th Senjata tajam UU Drt No 12 

tahun 1951 

- 10 Bulan 5 bulan dan 

15 hari 

Tidak didampingi 

2 10/Pid.sus/2012/P

N. Prob 

Suzari fikri bin 

suhri 

14th Pencurian Pasal 363 ayat (1) 

ke 3,4,5 KUHP 

Yantono Arifin, 

SH 

2 Bulan Dikembalikan 

kepada orang 

tua 

Didampingi 

3 14/Pid.sus/2012/P

N. Prob 

Rojul alpianto bin 

zarodin 

17th Migas Pasal 53 huruf a 

UU RI No 22 

Tahun 2001 gas 

bumi jo pasal 55 

ayat (1) ke 1 

KUHP 

Yantono Arifin, 

SH 

4 bulan denda 

Rp. 500.000 

subsidair 2 

bulan 

2 bulan dan 

15 hari denda 

Rp 500.000 

subsidair. 2 

bulan 

Didampingi 

4 54/Pid.B/2012/PN. 

Prob 

Sali ali bin mistari 18th Pencurian Pasal 363 ayat (1) 

ke 4 KUHP 

Hasmoko 

Budijono, 

SH.MH 

3 Bulan 2 Bulan dan 

20 Hari 

Didampingi 

5 74/Pid.B/2012/PN. 

Prob 

Slamet bin 

maryanto nisdin 

17th Pencurian dengan 

kekerasan 

Pasal 365 ayat 1,2 

ke 1 JKUHP 

Yantono Arifin, 

SH 

12 Bulan 1 tahun dan 6 

bulan 

Didampingi 

6 97/Pid. 

B/2012/PN. Prob 

Lutfianto bin 

mujiono 

15th Lalu lintas Pasal 310 ayat 4 

UU No 22 Tahun 

2009 

- 5 Bulan masa 

percobaan 10 

bulan 

subsidair 3 

bulan 

5 bulan denda 

Rp 500.000 

percobaan 10 

bulan 

subsidair 3 

bulan 

Tidak didampingi 

7 98/Pid.B/2012/PN. 

Prob 

Achmad muzakkir 

ma’ruf Bin 

achmad nayyif 

lutfi 

16th Pemerkosaan Pasal 81 ayat (1) 

UU 23 tahun 2002 

jo pasal 55 ayat 

(1) ke1 KUHP 

Anan Husaini, 

SH  

7 Tahun 

denda Rp. 

60.000.000 

subsidair 3 

bulan denda 

Rp. 500.000 

6 tahun dan 6 

bulan denda 

Rp. 

60.000.000 

sub latihan 

kerja 90 hari 

Didampingi 

*Sumber data diolah dari penelitian Di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo 
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Analisa Tabel No. 2 Rekapitulasi Perkara Pidana Anak Tahun 2012. 

Dalam Tabel Rekapitulasi di tahun 2012 ini, terdapat 7 (Tujuh) 

kasus. Di Tahun 2012, tindak pidana anak yang ditangani oleh pihak 

Pengadilan Negeri Kota Probolinggo yaitu kasus Senjata Tajam, Migas, 

Pemerkosaan, Penganiyaan, Pelanggaran Lalu Lintas, Pencurian, 

Pengeroyokan. Masih tetap dengan tahun sebelumnya, dimana Amar 

Putusan Hakim terhadap Anak Berhadapan Hukum lebih ringan dari 

Tuntutannya. Di Tahun 2012, lebih banyak tindak pidana ringan dibanding 

tindak pidana berat seperti misalnya perkara terdakwa yang terberat 

bernama Achmad Muzakir (16Th) melakukan tindak pidana pemerkosaan 

yang di tuntut 7 tahun dendan Rp 60.000.000  subsidair 3 bulan denda Rp. 

500.000 dan di putus 6 tahun dan 6 bulan denda Rp. 60.000.000 (enam 

puluh juta rupiah) subsidair latihan kerja 90 hari. 

Dengan umur 16Th pelaku di  pidana seperti itu hanya diberi 

keringanan satu tahun dari tuntutannya tetapi sama saja dia harus latihan 

kerja selama 90 Hari. Dan menurut penulis, hakim menggunakan asas 

keadilan agar mempunyai efek jera dan tidak mengulangi hal yang serupa. 

Karena mungkin hakim melihat dari sisi korbannya yang mengalami 

trauma berat atas apa yang dilakukan pelaku tersebut. Yang melakukan 

tindak pidana ringan yaitu Suzari (14th) melakukan tindak pidana 

pencurian dan hanya dituntut 2 bulan tetapi amar putusannya dikembalikan 

kepada orang tua.   
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Tabel 3 

REKAPITULASI PERKARA PIDANA ANAK 

Tahun  : 2013 

 

 

NO NO 

PERKARA 

NAMA 

TERDAKWA 

UMUR KUALIFIKASI 

PERKARA 

PASAL YANG 

DIDAKWAKAN 

PENASEHAT 

HUKUM 

TUTUTAN AMAR 

PUTUSAN 

KETERANGAN 

1 42/Pid.B/201

3/PN. Prob 

M. Lubab absubki 

bin abd halim 

17th Pencurian Pasal 363 ayat( 1) 

ke 3 dan 5 KUHP 

- 8 bulan 6 bulan Tidak didampingi 

2 62/Pid.B/201

3/PN. Prob 

Moch zaini salimi 

al jeni bin salimi 

17th Penganiayaan Pasal 351 ayat (2) 

KUHP sub 351 

ayat (1) KUHP 

- 2 tahun 1 tahun 10 

bulan 

Tidak didampingi 

3 105/Pid.B/20

13/PN. Prob 

Adriyan gilang 

lazuwardi bin 

agus 

18th Pencurian Pasal 363 ayat (1) 

ke 4 KUHP 

- 10 bulan 8 bulan Tidak didampingi 

4 123/Pid.B/20

13/PN.Prob 

Amarudin an’ 

amah alias rudi 

bin eko cahyono 

17th Persetubuhan Pasal 81 ayat (2) 

No 23 Tahun 

2002 UU 

Perlindungan 

Anak 

Anan Husaini, 

SH 

4 tahun dan 

denda 

Rp.60.000.0

00 sub 3 

bulan 

1 tahun dan 

6 bulan 

denda Rp. 

60.000.000 

Didampingi 

5 163/Pid.B/20

13/PN.Prob 

Ahmad kusairi 

alias seri bin tomo 

16th Pornografi Kesatu : 81 Ayat 

(2) UU No 23 

Tahun 2002 UU 

Perlindungan 

Anak  

Kedua: 82 UU No 

23 Tahun 2002 

Ketiga: Pasal 29 

UU No 44 Tahun 

2008 UU 

Pornografi 

Anan Husaini, 

SH 

4 Tahun 

denda Rp. 

60.000.000 

sub 3 bulan 

4 tahun dan 

denda Rp. 

60.000.000 

Didampingi 

*Sumber data diolah dari penelitian di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo

5
2
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Analisa Tabel No. 3 Rekapitulasi Perkara Pidana Anak Tahun 2013. 

Pada tabel Rekapitulasi pada Tahun 2013  jumlah Tindak Pidana 

Anak menurun  dan berkurang sebanyak 11 kasus, dari Tahun sebelumnya 

yakni di Tahun 2012 sebanyak 16 kasus Tindak Pidana Anak yang di 

tangani pihak Pengadilan Negeri Kota Probolinggo di Tahun 2013 hanya 

sejumlah 5 Kasus Tindak Pidana Anak. Tindak Pidana Anak di Tahun 

2013 ini hanya meliputi kasus Pencurian, Persetubuhan, Pornografi dan 

Penganiayaan. Kasus terberat di Tahun 2013 ini ialah Kasus Tindak 

Pidana Pornografi yang di lakukan oleh Ahmad Kusairi alias Seri Bin 

Tomo. Karena kasus tersebut, Ahmad Kusairi (16Th) di Pidana 4 Tahun 

dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang di 

dampingi oleh Penasehat Hukum Anan Husaini, SH. 

Kasus tersebut mendapat amar putusan hakim tanpa keringanan 

yakni sesuai dengan tuntutan 4 Tahun Penjara dan denda sebesar Rp. 

60.000.000 Subsider 3 Bulan karena pasal yang di dakwakan lebih dari 

satu undang-undang agar terdakwa anak tersebut jera atas apa yang dia 

lakukan dan tidak mengulanginya lagi sedangkan yang teringan terdakwa 

yang bernama M Lubab (17Th) dia melakukan tindak pidana pencurian 

hanya di tuntut 8 bulan dan di putus 6 bulan penjara. Di Tahun 2013 

terdapat 3 (tiga) Anak Berhadapan Hukum yang menolak untuk di 

dampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat  dan lebih memilih di dampingi 

Orang Tua, Anggota Keluarga, dan ada pula yang di dampingi oleh 

BAPAS. 
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Tabel 4  

REKAPITULASI PERKARA PIDANA ANAK 

Tahun: 2014   
 

NO NO 

PERKARA 

NAMA 

TERDAKWA 

UMUR KUALIFIKASI 

PERKARA 

PASAL YANG 

DIDAKWAKAN 

PENASEHAT 

HUKUM 

TUNTUTAN AMAR 

PUTUSAN 

KETERANGAN 

1 46/Pid.Sus/201

4/PN.Pbl 

Boby afandiyah 

marga bin juri 

15th Sejata tajam Pasal 2 ayat( 1) UU 

Drt No 12 Tahun 

1951, UU No 8 Tahun 

1981 

SW. Djando , SH 6 Bulan 4 Bulan dan 

15 Hari 

Didampingi 

2 48/Pid.B/2014/

PN.Pbl 

Rahmatullah bin 

rukat 

18th Pencurian Pasal 362 KUHP Anan Husaini, SH 6 Bulan 4 Bulan Didampingi 

3 64/Pid.B/2014/

PN.Pbl 

Abdullah 

mubarok bin 

jaini 

16th Pencurian Pasal 362 KUHP - 6 Bulan 4 Bulan Tidak didampingi 

4 186/Pid.sus/201

4/PN.Pbl 

Sayyid husni 

mubarik bin 

sayyit a. Bakri 

17th Menjual pil tanpa 

ijin edar 

Pasal 197 UU No 36 

tahun 2009 Tentang 

Kesehatan Jo Pasal 57 

Ayat (1) Ke 1 KUHP 

Anan Husaini, SH 4 Bulan denda 

Rp. 250.000 

sub 1 bulan 

6 bulan 

denda Rp. 

250.000 sub 

1 bulan 

Didampingi 

*Sumber data diolah dari penelitian di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo 
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Analisa Tabel No. 4 Rekapitulasi Perkara Pidana Anak Tahun 2014. 

Dalam Rekapitulasi Tahun 2014, Tabel data Pengadilan Negeri 

Kota Probolinggo hanya menangani 4 (empat)  Kasus Pidana Anak. Lebih 

sedikit dari tahun sebelumnya. Seperti tindak pidana mempunyai senjata 

tajam, pencurian dan menjual pil tanpa ijin edar. Dan ini termasuk tindak 

pidana ringan. Pada Tahun 2014 Kasus Pidana Anak dapat dikatakan 

hanya mendapatkan Amar Putusan yang ringan secara keseluruhan, 

dimana hanya mendapat putusan hakim 4-6 bulan penjara. Namun terdapat 

amar putusan hakim yang di putus lebih besar dari tuntutannya. Sebut saja 

pada kasus Sayyid Husni Mubarik Bin Sayyit A. Bakri (17th) yang terjerat 

kasus Pidana Menjual Pil tanpa ijin edar. Tuntutannya yakni 4 (empat) 

bulan denda Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Subsider 1 

Bulan namun Sayyid di jatuhi amar putusan selama 6 (enam) Bulan 

penjara denda Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Subsider 

1 Bulan. Karena tidak ada satupun di dalam KUHAP (UU No 8 Tahun 

1981) yang meharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai rekuisator 

penuntut umum. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanan 

sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya.  

Di Tahun 2014 hanya satu Anak Berhadapan Hukum saja yang 

memilih untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat yakni 

kasus Pencurian yang menjerat Abdullah Mubarok Bin Jaini(16Th) yang 

memilih untuk didampingi Bapas dari pada didampingi oleh Penasehat 

Hukum. 
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TABEL 5 

REKAPITULASI PERKARA PIDANA ANAK 

Tahun  : 2015 

NO 
NO 

PERKARA 

NAMA 

TERDAKWA 

ANAK 

 

UMUR 
KUALIFIKASI 

PERKARA 

PASAL YANG 

DIDAKWAKAN 

PENASEHAT 

HUKUM TUNTUTAN 
AMAR 

PUTUSAN 
KETERANGAN 

1 

01/Pid.Sus.A

nak/2015/PN

.Pbl 

BAHTIAR  

 

16th Pencurian 

Pasal 363 Ayat(2) 

29 KUHP 

Anan Husaini, 

SH 8 Bulan 4 Bulan Di dampingi 

2 

02/ 

Pid.Sus.Ana

k/2015/PN.P

bl 

MUHAMMA

D REVO  

 

 

17th 
Narkotika 

Pasal 112 Ayat 

(1)UU No 35 

Tahun 2009 

Tentang 

Narkotika 

Anan Husaini, 

SH 
2 Tahun 

Denda 

Rp.400.000.00

0,-Subsidair 6 

Bulan 

2 Tahun 

Denda 

Rp.400.000.

000,-

Subsidair 3 

Bulan 

Di dampingi 

3 

3/Pid.Sus.An

ak/ 

2015/PN.Pbl 

RICO AJI 

PANGESTU 

DAN MOCH 

FERDINAL 

PUTRA 

 

 

 

16th Pelecehan 

Pasal 82 UU No 

13 Tahun 2002 

Tentang 

Perlindungan Jo 

Pasal 55 Ayat (1), 

pasal 240 ayat (1) 

KUHP 

- 

- - Diversi 

4 

4/Pid.Sus.An

ak/2015/PN.

Pbl 

RIZKY PUJI 

DWI YANTO, 

JODI ANDI 

PRADANA, 

NIFAN 

HAKIM 

 

16th 

Perlindungan 

Anak 

Pasal ayat (1) UU 

No 35 Tahun 

2014 UU SPPA 

- 

- - Diversi 

5 

5/ Pid. 

Sus.Anak/20

15/PN.Pbl 

SOFIAN  

 

14th 
Pencurian 

Pasal 363 Ayat 

(1) Ke 324 KUHP 

Jo Pasaln 53 Ayat 

(1) KUHP 

- 

- - Diversi 

*Sumber Data diolah dari penelitian di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo
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Analisa Tabel No. 5 Rekapitulasi Perkara Pidana Anak Tahun 2015. 

Di dalam Tabel Rekapitulasi Tahun 2015, menunjukkan terdapat 5 

(lima) Kasus Pidana Anak yang di tangani oleh Pihak Pengadilan Negeri 

Kota Probolinggo. Yakni kasus Tindak Pidana Pencurian, Narkotika, 

Pelecehan, Perlindungan Anak, dan Pencurian. Dalam Kasus Tindak 

Pidana Anak di Tahun 2014 yang paling berat ialah kasus Narkotika yang 

menjerat Muhammad Revo Firmansyah (17Th), yang mendapat amar 

putusan hakim dengan sanksi 2 (dua) Tahun Denda Rp.400.000.000 ( 

Empat Ratus Juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan sesuai dengan 

tuntutannya. Dalam kasus Revo masuk dalam asas kemanfaatan dan asas 

keadilan karena dalam kasus tersebut Revo yang masih berumur tujuh 

belas tahun mendapatkan pidana 2 tahun dan denda Rp.400.000.000 agar 

tidak melakukan hal yang sama dan mempunyai efek jera terhadap 

terdakwa. Dua perkara pidana tahun 2015 ini di dampingi oleh Penasihat 

Hukum. 

Di tahun 2015 ada tiga kasus seperti kasus Rico aji (16Th) dia 

melakukan tindak pidana pelecehan, Rizky Puji Dwi Yanto (16th) yang 

melakukan kekerasan terhadap anak serta  Sofian Efendi (14th) melakukan 

tindak pidana pencurian, yang di selesaikan secara Diversi (pengalihan 

penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar 

peradilan pidana) oleh pihak Pengadilan Negeri Kota Probolinggo. 
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TABEL 6 

REKAPITULASI PERKARA PIDANA ANAK 

Tahun  : 2016 
 

NO 
NOMOR 

PERKARA 

NAMA 

TERDAKWA 

ANAK 

 

UMUR 
KUALIFIKASI 

PERKARA 

PASAL YANG 

DI 

DAKWAKAN 

PENASEHAT 

HUKUM TUNTUTAN 
AMAR 

PUTUSAN 
KETERANGAN 

1. 

1/Pid.Sus 

Anak/2016/P

N.Pbl 

DWIKI 

MAULANA HAZ 

ALIAS KIKI BIN 

KHAZIN 

 

18th Pencabulan 

Pasal 82 ayat (1) 

UU No 35 

Tahun 2014 

SPPA 

Anan Husaini, 

SH 

3 Tahun 

Denda 

Rp.60.000.000

,-Subsidair 6 

Bulan 

1 Tahun dan 

pelatihan 

kerja selama 

3 Bulan 

 

 

Didampingi 

*Sumber Data diolah dari penelitian di pengadilan Negeri Kota Probolinggo
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Analisa Tabel No. 6 Rekapitulasi Perkara Pidana Anak Tahun 2016. 

Di Tahun 2016 Rekapitulasi Tabel Perkara Pidana Anak yang di 

tangani oleh Pengadilan Negeri Kota Probolinggo hanya ada satu kasus 

Pidana Anak pada bulan November. Dan di tahun 2016 ini paling sedikit 

dari pada kasus perkara pidana anak dari tahun-tahun sebelumnya. Di 

tahun 2016 Pengadilan Negeri Kota Probolinggo hanya menangani kasus 

perkara pidana Pencabulan yang di lakukan oleh Dwiki Maulana Haz alias 

Kiki bin Khazin (18Th).  

Kasus pencabulan yang dilakukan oleh Dwiki Maulana ini di jerat 

hakim dengan amar putusan 1 Tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 Bulan, 

lebih ringan 2 Tahun dari pada Tuntutannya ialah 3 (tiga) Tahun Penjara, 

Denda Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsider 6 Bulan. Kasus 

ini di dampingi oleh Penasehat Hukum sehingga dapat dikatakan dalam hal 

pendampingan Hukum terhadap Dwiki sebagai Anak Berhadapan Hukum 

dalam kasus ini berhasil memberikan keringanan sanksi terhadap pelaku. 

Dwiki sebagai Anak Berhadapan Hukum dalam kasus ini berhasil 

memberikan keringanan sanksi terhadap pelaku. 

Anan Husaini menjelaskan selaku penasehat hukum ABH  

memberitahukan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana untuk 

menghindarkan tindakan yang tidak wajar dari pihak yang melakukan 

pemeriksaan terhadap ABH. Dan penasehat hukum juga mengawasi dan 

mendorong semaksimal mungkin bahwa terdakwa anak proses 

hukumannya baik tingkat pertama pemeriksaan sampai putusan tidak di 



60 

 

    
  

samakan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana dan tidak di 

melakukan diskriminasi tentunya harus sesuai dengan perundang-

undangan khusus yang diatur yaitu perlindungan anak.
38

 samakan dengan 

orang dewasa yang melakukan tindak pidana dan tidak di melakukan 

diskriminasi tentunya harus sesuai dengan perundang-undangan khusus 

yang diatur yaitu perlindungan anak.
39

  

Menurut Hakim Sylvia Yudhiastika
40

 pada tingkat persidangan 

dalam upaya pelaksanaan pemberian bantuan hukum bahwa keberadaan 

penasehat hukum pada saat pelaksanaan di persidangan maupun diluar  

persidangan sebagai pemberi bantuan hukum agar di dampingi semaksimal 

mungkin. Namun jika Terdakwa anak atau tersangka pada setiap tingkat 

pemeriksaan tidak mendapatkan penasehat hukum maka dilakukan 

penunjukan, pada tingkat persidangan yang berwenang melakukan 

penunjukan penasehat hukum itu adalah hakim yang membuka 

persidangan. Bahwa berdasarkan Undang – Undang  Sistem Peradilan 

Pidana Anak (Undang – Undang  No. 11 Tahun 2012), yang  satu aturan 

didalamnya menyebutkan bahwa mewajibkan pendampingan Penasihat 

Hukum dengan melihat subjek pelakunya yakni anak, artinya semua Anak 

yang berkonflik dengan hukum dengan dakwaan apapun wajib didampingi 

oleh penasehat hukum atau Pemberi Bantuan Hukum lainnya.
41

 

                                                           
38

 Wawancara dengan Anan Husaini (selaku Advokat ABH) Pada tanggal 20 Mei 2017 
39

 Wawancara dengan Anan Husaini (selaku Advokat ABH) Pada tanggal 20 Mei 2017 
40

 Wawancara dengan Sylvia Yudhiastika (Hakim yang menangani kasus ABH) Pada tanggal 5 
Juli 2017 

41
 Wawancara dengan Sylvia Yudhiastika (Hakim yang menangani kasus ABH) Pada tanggal 5 

Juli 2017 
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Upaya yang dilakukan untuk sanksi yang diberikan kepada ABH 

adalah bentuk pembinaan, bukan hukuman seperti orang-orang dewasa 

yang melakukan tindak pidana dan tidak di satu tempatkan dengan 

narapidana dewasa misalnya pada saat anak sedang di tahan maka anak 

pelaku tidak dapat disatukan dengan tahaanan orang dewasa. Dan 

penahanan anak pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pasal 33 ayat 1 bahwa 

penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana untuk kepentingan 

penyidikan dilakukan paling lama 7 hari. 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh penasehat hukum dalam 

pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak 

pidana antara lain:
42

 

1. Mendampingi ABH pelaku yang melakukan tindak pidana supaya 

mudah dalam proses pemeriksaan di tingkat manapun. 

2. Mengutamakan upaya perdamaian terhadap anak pelaku tindak pidana 

3. Melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana 

4. Pihak penasehat hukum juga melakukan kerjasama dengan penyidik 

dalam upaya pembeberian bantuan hukum. 

Hasmoko sebagai Penasehat Hukum ABH, mengemukakan ada 

banyak upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pemberian 

bantuan hukum terhadap ABH pelaku tindak pidana baik upaya di litigasi 

maupun nonlitigasi bahkan upaya tersebut untuk mengatasi hambatan-

                                                           
42

 Wawancara dengan Hasmoko  (selaku Advokat ABH) Pada tanggal 20 Mei 2017 
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hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. 

Namun yang paling penting selaku penasehat hukum dan pendamping, 

penasehat hukum memberikan upaya perlindungan hukum kepada ABH 

pelaku tindak pidana  supaya pada saat pelaksaan pemberian bantuuan 

hukum hak-haknya dapat terjamin dan dihindarkan dari tindakan 

diskriminasi
43

. 

Pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh penasehat hukum 

baik melalui penunjukan ataupun  penasehat hukum dari pilihan anak atau 

orang tuanya yaitu penasehat hukum sangat berupaya untuk memastikan  

bahwa anak tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku.
44

 

Dari keseluruhan tabel Rekapitulasi dari Tahun 2011-2016 terdapat 

Anak Berhadapan Hukum yang terjerat Perkara Pidana ada yang menolak 

untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum khususnya Pada Tahun 2011, 

sebelum lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Anak, alasannya ialah karena bukan tidak mampu untuk 

membayar biaya terhadap Penasehat Hukum, melainkan pemerintah sudah 

membayar biaya untuk Penasehat Hukum yang mendampingi Anak 

Berhadapan Hukum tersebut namun di karenakan sebelum lahirnya 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, 

Hakim tidak mempermasalahkan kalaupun Terdakwa menolak didampingi 

Penasehat Hukum. Sebelumnya Hakim sudah menawarkan kepada 

                                                           
43

 Wawancara dengan Hasmoko (selaku Advokat ABH) Pada tanggal 20 Mei 2017 
44

 Wawancara dengan Sylvia Yudhiastika (Hakim yang menangani kasus ABH) Pada tanggal 

5 Juli 2017 
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terdakwa untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum. Namun setelah 

lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Anak tersebut, tindak pidana yang objeknya anak maka harus di dampingi 

oleh Penasehat Hukum di setiap tingkat pemeriksaan baik penyidikan, 

penuntutan, maupun persidangan. 

Untuk Perkara yang ancaman hukumannya diatas 5 Tahun seperti 

halnya Kasus Pencurian yang dilakukan oleh Muhammad Rahman Rianto 

(17th) pada Tahun 2011, Kasus Pemerkosaan yang dilakukan oleh 

Achmad Muzakkir (16th) di Tahun 2012 maka hakim diharuskan 

menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa. Setiap perkara 

pidana anak, hakim harus menawarkan terlebih dahulu terhadap terdakwa 

dalam urusan pendampingan oleh Penasehat Hukum, mau atau tidak anak 

yang menjadi terdakwa itu untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum, 

namun apabila menolak maka harus di pertanyakan terlebih dahulu 

mengapa anak tersebut menolak untuk di dampingi oleh Penasehat 

Hukum. 

Di dalam menangani masalah anak yang menjadi pelaku tindak 

pidana, tidak hanya seorang Advokat yang boleh mendampingi anak yang 

berhadapan dengan Hukum melainkan juga harus dilakukan oleh orang 

tuanya dan seorang pembimbing kemasyarakatan, karena sudah tertuang 

dan sudah diatur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem peradilan Pidana Anak dan seharusnya  peran dan kerjasama yang 

baik dari berbagai pihak mulai dari elemen terkecil yaitu keluarga, 
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pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan maupun 

pemerhati anak, lembaga sosial kemasyarakatan dan warga masyarakat itu 

sendiri dalam penerapannya, supaya bersama-sama mengawasi, 

memantau, mendampingi, membina agar anak pelaku tindak pidana pulih 

dari kejahatan kriminal dan tidak mengulanginya kembali dikemudian 

hari. 

Kemasyarakatan dan warga masyarakat itu sendiri dalam 

penerapannya, supaya bersama-sama mengawasi, memantau, 

mendampingi, membina agar anak pelaku tindak pidana pulih dari 

kejahatan kriminal dan tidak mengulanginya kembali dikemudian hari. 

Menurut Anan Husaini
45

 sebagai salah satu dari penasehat hukum 

Anak Berhadapan Hukum dia menjelaskan , Bahwa pada saat sedang 

diperiksa oleh seorang Penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo, 

Bahtiar selaku ABH diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum 

berupa Pendampingan dari Penasehat Hukum dimana Biaya jasa dari 

Penasehat Hukum tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya dan ditanggung 

oleh pemerintah, begitu juga pada saat di periksa di depan sidang Pengadilan 

Negeri Probolinggo, disana Bahtiar didampingi oleh seorang Pengacara dan 

pengacara tersebut langsung ditunjuk oleh Majelis Hakim pada sidang saat 

itu. 

Bahtiar juga menjelaskan bahwa dirinya sebagai anak yang sedang 

berhadapan dengan hukum (ABH) dan juga berstatus Terdakwa dia 

                                                           
45

Wawanacara dengan Anan Husaini sebagai Advokat pada tanggal 5 Juli 

2017  
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dituntut 8 bulan penjara tetapi hanya diputus 4 bulan, dengan hal itu 

Bahtiar merasa terbantu dengan kata lain kepentingannya terwakili dengan 

adanya pendampingan dari seorang Penasehat Hukum terhadap dirinya, 

dan oleh karena Bahtiar merasa orang awam dan buta akan hukum maka 

bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada dirinya dengan 

menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampinginya di depan 

persidangan dalam perkara yang di hadapi adalah suatu hal yang membuat 

Bahtiar merasa bahwa Pemerintah masih peduli kepada masyarakat yang 

kurang mampu seperti dirinya
46

. 

Selama di periksa di persidangan Bahtiar tidak pernah mengalami 

Diskriminasi atau juga perilaku sewenang-wenang dari aparat penegak 

hukum baik itu dari Hakim, Jaksa maupun aparat penegak hukum yang 

lain, karena pada saat itu Bahtiar didampingi oleh seorang Advokat 

dimana dirinya dalam persidangan tersebut Hakim selalu memberikan hak- 

hak saya seperti contohnya menanyakan apakah dirinya dalam keadaan 

sehat dan siap mengikuti persidangan dan lain sebagainya
47

. 

Secara mendasar, posisi penasehat hukum sebagai pendamping 

anak pelaku tindak pidana adalah memberikan pembelaan terhadap anak. 

Selain dipastikan adalah pihak awam hukum, keterbatasan anak untuk 

membela diri dalam proses peradilan, menjadi alasan terpenting agar hak-

hak yang seharusnya didapatkan anak bisa terpenuhi dengan baik. Oleh 

karenanya, saya dalam berbagai kasus keberadaan terdakwa (baik anak 

                                                           
46

 Wawanacara dengan Anan Husaini sebagai Advokat ABHpada tanggal 5 Juli 2017 
47

 Wawanacara dengan Anan Husaini sebagai Advokat ABH pada tanggal 5 Juli 2017 
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maupun orang dewasa) yang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum 

menimbulkan dampak substantif terhadap hasil akhir (Putusan) 

pengadilan, baik sebelum maupun setelah Undang-Undang Pengadilan 

Anak diberlakukan, itu artinya keberadaan Penasehat Hukum pada saat 

mendampingi seorang anak yang berhadapan dengan hukum merupakan 

suatu kewajiban karena kewajiban itu sendiri sudah tertulis di dalam 

sebuah kode etik sebagai Advokat, jadi mau tidak mau atau suka tidak 

suka seorang Advokat harus bisa dan memastikan Kliennya terjamin 

haknya dengan hadirnya seorang Advokat. 

Maksud dan tujuan dari seorang Advokat didalam melakukan 

pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah 

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya 

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pendampingan disini adalah 

setiap upaya atau proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk 

mendampingi, menguatkan, membimbing, maupun memfasilitasi anak 

dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak. Pendampingan 

ini diberikan kepada setiap anak yang berhadapan dengan hukum tanpa 

terkecuali. Tujuan diselenggarakannya pendampingan terhadap anak 

adalah: Terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak anak dan 

Memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang 

dihadapi oleh anak. 



67 

 

    
  

 

 

 

C. Faktor–faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum 

bagi  ABH di wilayah hukum Kota Probolinggo 

Berdasarkan Hasil wawancara dengan para responden, maka 

penulis dapat menemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat 

pelaksanaan bantuan Hukum di bagi menjadi dua yaitu Faktor Internal dan 

Faktor Eksternal: 

Tabel 7 

Faktor Penghambat Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh 

Penasehat Hukum Bagi ABH di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri 

Kota Probolinggo 

No Faktor Penghambat Hasil Identifikasi 

1. Faktor Internal a. Kurangnya Kesadaran dari Penegak 

Hukum; 

b. Tindak Pidana Anak sering mengarah 

kepada Perdamaian Diversi atau 

Restorative Justice; 

c. Tidak semua rekomendasi BAPAS 

dijadikan pertimbangan utama Hakim; 

d. Advokat tidak dapat mendukung secara 

maksimal mencari data atau bukti yang 

meringankan Pelaku ABH tersebut; 

e. Kurangnya Penasehat Hukum yang ada di 

Pengadilan Negeri Kota Probolinggo; 

f. Sarana dan Prasarana yang kurang 

memadai dari Posbakum Pengadilan 

Negeri Kota Probolinggo; 

2. Faktor Eksternal a. Pada proses pemeriksaan, ABH cenderung 

takut dan tidak berterus terang; 

b. Advokat atau BAPAS mengalami 

hambatan jika pelaku ABH berdomisili di 

luar wilayah Hukum Kota Probolinggo; 

c. Orang tua ABH, cenderung tidak 

mengetahui bahwa pelaku ABH 

mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi; 
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d. Anggapan masyarakat bahwa 

permasalahan anak melalui jalur hukum 

hanya akan berpengaruh terhadap nama 

baik ABH tersebut; 
*Sumber Data di olah dari hasil wawancara dengan responden. 

Menurut Putut Gunawarman hambatan yang terjadi saat ini dalam 

pelaksanaan pemberian bantuan hukum adalah kurangnya kesadaran dari 

penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap anak pelaku tindak 

pidana tanpa mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap anak 

tersebut, bahkan ada penyidik pada saat proses pemeriksaan dilakukan 

masih menerapkan pasal tindak pidana terhadap anak yang acuannya 

KUHP dan melihat ketentuan pada pasal KUHAP. Padahal secara khusus  

untuk anak sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk 

perlindungan anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 beserta hak-hak anak dan Undang-Undang No 11 tahun 2012 untuk 

sistem peradilan pidana anak yang telah diberlakukan.
48

 

Selain itu hambatannya  adalah untuk tindak pidana-pidana anak 

sering mengarah kepada perdamaian misalnya diversi dan restoratif 

apabila tahap tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak bukan tindak 

pidana berat dan dapat diselesaikan melalui jalan damai maka 

pelaksanaann bantuan hukum yang Cuma pada tahap itu bisa saja ada 

bantuan hukum advokat dan juga tidak ada bantuan hukum dari advokat
49

. 

Pada prinsipnya pemberian bantuan hukum kepada tersangka anak 

adalah untuk menjamin dan terlindungi hak-haknya sebagai tersangka. 

                                                           
48

Wawancara dengan Putut Gunawarman (selaku Advokat ABH) Pada tanggal 20 Mei 2017 
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Namun advokat Anan Husaini menyatakan bahwa ada kendala secara 

umum terjadi pada proses pemeriksaan anak sebagai pelaku masih ada rasa 

takut dan masih tidak berterus terang untuk memberi keterangan yang 

telah dilakukanya misalnya kronologis dan fakta kejadian dilapangan 

sehingga penasehat hukum dan strategi hukum demi kepentingan pelaku. 

selain itu hambatan yang lain bahkan sering terjadi khususnya pada tingkat 

penyidikan adanya perbedaan pendapat tentang penafsiran hukum antara 

penyidik dan penasehat hukum sehingga akan salah untuk menerapkan 

ketentuan hukum terhadap tersangka
50

. 

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan baik 

advokat atau pendamping dari BAPAS banyak mengalami hambatan 

ketika anak yang menjadi pelaku atau tersangka yang melanggar undang-

undang atau melakukan perbuatan jahat berdomisili diluar wilayah hukum 

dan wewenang instansi yang berkaitan untuk melakukan pemeriksaan 

terhadap anak.  

Menurut Anan Husaini ada faktor-faktor lain dalam pemberian 

bantuan hukum terhadap pelaku anak tindak pidana yaitu:
51

 

1. Tidak semua rekomendasi dari BAPAS dijadikan pertimbangan utama 

hakim. Hakim cenderung melihat dari kebenaran materiil dari fakta 

yang terungkap di persidangan. 

2. Orang tua anak pelaku tindak pidana cenderung tidak mengetahui 

bahwa pelaku anak mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Namun 
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orang tuanya berpendapat bahwa untuk mendapsatkan suatu bantuan 

hukum itu harus membutuhkan biaya yang besar. 

3. Advokat tidak dapat mendukung secara maksimal mencari data atau 

bukti yang meringankan pelaku anak tersebut karena mencari hal 

tersebut membutuhkan biaya yang tidak kecil sedangkan penghasilan 

utama advokat hanya berasal dari klien yang membutuhkan jasanya. 

4. Kurangnya penasehat hukum yang ada di Pengadilan Negeri Kota 

Probolinggo yang masih aktif hanya beberapa orang advokat saja 

tetapi masih seimbang dengan perkara atau kasus ABH  yang tidak 

terlalu banyak seperti kota- kota lain.  

5. Sarana dan Prasarana Yang Terdapat di Posbakum yang 

Mempengaruhi Pemberian Layanan Hukum. 

6. Anggapan masyarakat bahwa permasalahan anak melalui jalur hukum 

hanya akan berpengaruh terhadap nama baiknya. 

7. Kurang fasilitas yang memadai oleh para pemberi bantuan hukum. 

Melihat dari keseluruhan hambatan-hambatan yang ditemukan 

terhadap ABH pelaku tindak pidana, bahwa hambatan tersebut bukan 

hanya disebabkan dari pendampingan yang memberikan bantuan hukum 

terhadap ABH akan tetapi hambatan tersebut ada kemungkinan besar bisa 

ditemukan dari pihak pelaku dan orang tua pelaku tindak pidana dengan 

berbagai macam kendala bisa terjadi pada tingkat pemeriksaan.  
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D. Upaya Peningkatan Pelaksanaan Bantuan Hukum  Oleh Penasehat

Hukum Bagi ABH di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota

Probolinggo.

Tidak ada pengaturan khusus tentang anak dalam Undang-Undang 

Bantuan Hukum.
52

Bantuan hukum menurut Undang-Undang Bantuan

Hukum diberikan secara Cuma-Cuma. yang wajib diberikan dalam setiap 

tingkat pemeriksaan Pasal 23 ayat (1): 

“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan 

hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau 

pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Diperlukan pengawasan dan tindakan tegas dari pemerintah dalam 

pelaksanaan bantuan hukum dan sistem peradilan pidana anak. Diharapkan 

dengan pengaturan dalam instrumen perundang-undangan yang sudah 

dimulai sejak dahulu dan telah mengalami perkembangan. Sehingga anak 

dapat terus berkembang demi kemajuan negara. sebagai upaya pencegahan 

agar anak-anak tidak terjerumus dalam perkara hukum. sudah tercipta 

suatu sistem yang baik dan tidak merugikan anak. Bilamana nantinya 

harus berhadapan dengan hukum sekalipun. Bekerjasama untuk 

menciptakan suatu kondisi yang baik bagi kehidupan anak. Program 

peningkatan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dapat 

dilaksanakan dengan baik, apabila ada kelembagaan yang menanganinya, 

baik di tingkat nasional maupun daerah.  

52
 Soetodjo, Wagiati, 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung, PT. Refika Aditama. Hal. 17 
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Upaya lainnya seperti halnya menambah penasehat hukum yang 

ada di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, Melengkapi sarana dan 

prasarana yang Terdapat di Posbakum yang mempengaruhi Pemberian 

layanan hukum, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terhadap 

bantuan hukum, adanya tempat khusus untuk anak agar ABH yang sedang 

di minta keterangan oleh penasehat hukum dengan suasana tenang nyaman 

dan mudah menceritakan kronologis apa yang anak tersebut lakukan.
53

 

Menurut Putut Gunawarman
54

  upaya lain agar pelaksaan bantuan 

hukum berjalan  lebih efektif  yaitu perlunya kesatuan pola yang pasti agar 

diantara advokat, kepolisian kejaksaan dan pengadilan dalam hal 

koordinasi terkait proses pemeriksaan pada anak agar tidak terjadi kesalah 

pahaman untuk memutuskan kepentingan yang terbaik bagi anak,  

Kementrian Hukum dan HAM  dan DPR agar melakukan pengawasan 

terhadap pihak yang melakukan proses pemeriksaan terhadap ABH pelaku 

tindak pidana agar tidak melakukan semena-mena. Semua pihak yang ikut 

dalam proses pemeriksaan anak pelaku tindak pidana dapat melakukan 

tugasnya yang sesuai dengan acuan kepada undang-undang yang berlaku, 

Tugas BAPAS  agar dapat melakukan sosialisasi tentang bantuan hukum 

kepada masyarakat baik masyarakat yang jauh dari perkotaan di pelosok 

desa yang awam dengan adanya hukum agar mereka tau kalau seandainya 

ada anggota keluarga tetangga yang mempunyai masalah hukum bisa 

memenuhi hak-haknya.  
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