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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Latar belakang 

 Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan 

perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan 

pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang. 1Setiap anak harus 

mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari segala aspek sejak usia dini, bahkan anak perlu 

mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara 

optimal dalam hal fisik, mental , maupun dalam kehidupan sosialnya. Anak akan mengalami 

pembentukan watak, kepribadian, dan karakter diri seorang manusia, agar kelak dapat 

mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam menjalani hidup dan masa depannya.  

 Di era globalisasi seperti sekarang ini tindak pidana tidak hanya di lakukan oleh orang 

dewasa saja, banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak contohnya 

pencurian,narkoba, bahkan asusila dan masih banyak lagi. karena maraknya tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak-anak negara membuat suatu undang-undang yang bertujuan untuk 

melindungi hak-hak anak selama menjalani proses peradilan yaitu undang-undang nomor 11 

tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Prinsip dari undang-undang nomor 11 tahun 2012 

tentang sistem peradilan pidana anak ini adalah pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun 

pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan 

restoratif (restoratif justice) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan 

pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi)2. Pentingnya 

perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana agar si anak dapat 

                                                           
1 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.13 
2 https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-

pada-sistem-peradilan-pidana-anak diakses paada 23/05/2018 

https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak
https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak
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melanjutkan hidup menjadi manusia yang lebih baik dan tidak menjadi lebih buruk bahkan 

menjadi residivis. Sesuai dengan prinsip restoratif justice. Undang-undang nomor 11 tahun 

2012 tentang sistem peradilan pidana anak  ini mengatur mengenai keseluruhan proses 

penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai 

dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Perlindungan hukum bagi anak dapat 

dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. 

Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan 

kesejahteraan anak.3  

 Maidin Gultom berpendapat bahwa pada hakikatnya, anak tidak dapat melindungi 

dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental,fisik, sosial dalam 

berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam 

melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan 

Pidana Anak yang asing bagi dirinya.4Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Banyak putusan hakim pada peradilan anak, khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana yang 

tidak melihat kesejahteraan si anak dalam menjatuhkan suatu putusan atau tidak 

memperhatikan pencapaian keadilan Restoratif justice. Bahkan ada putusan yang menetapkan 

anak di dalam tahanan padahal asas dari undang-undang sistem peradilan anak adalah 

perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran 

pembalasan. Penulis disini akan meneliti suatu putusan yang menurut penulis kurang sesuai 

                                                           
3 https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-

pada-sistem-peradilan-pidana-anak diakses paada 23/05/2018 
4Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,  

Refika Aditama,Bandung, 2014. hlm 3. 

https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak
https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak
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dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012tentang sistem peradilan pidana anak khususnya 

tentang hak-hak anak karena pada putusannya hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 

pada para pelaku yang masih anak-anak dan bertolak belakang dengan asas tujuan dari undang-

undang sistem peradilan anak yang terjadi di Kota Bontang ,Kalimantan Timur. 

 Pada kasus yang terjadi di kota Bontang yang menghukum 2 orang anak di bawah umur 

yang bernama orlando dan julianto yang masing-masing masih berumur 15 tahun dan 14 tahun 

yang melakukan pencurian sebuah sepeda jenis sepeda gunung yang dilakukan di perumahan 

hop 3 pada malam hari. Kejadian itu bermula pada saat salah satu pelaku mempunya utang 

kepada temannya dan pelaku atas nama julianto mengajak pelaku atas nama orlando untuk 

mengambil sepeda untuk membayar hutangnya kepada teman pelaku. Akhirnya para pelaku 

melakukan aksinya setelah Isya dengan mengendarai sebuah sepeda motor milk dari kakek 

salah satu pelaku , setelah berputar mengelilngi komplek hop 3 pelaku akhirnya sampai pada 

suatu rumah dan melihat sebuah sepeda gunung terparkir di depan garasi rumah tersebut dan 

pintu pagar rumah tersebut tidak di kunci. Setelah mengambil sepeda tersebut para pelaku 

mendorong sepeda yang telah diambil dengan mendorongnya dari belakang. Setelah sampai di 

rumah salah satu pelaku mereka menawarkan sepeda tersebut pada Bursa Barang Bontang atau 

suatu forum Jual beli warga bontang yang terdapat di dalam Facebook.setelah menunggu 

pembeli akhirnya para pelaku mencapai kesepakatan dengan seorang pembeli dan mereka akan 

melaksanakan transaksi di depan toko kawaan kita. Setelah sampai di tempat yang sudah di 

sepakati ternyata para pelaku langsung diamankan oleh polisi bersama pemlik sepeda 

tersebut.salah satu pelaku ditangkap pada keesokan harinya karena dia tidak ikut melakukan 

Transaksi dengan pembeli. setelah proses persidangan berlangsung hakim memutuskan 

Menyatakan Para pelaku telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam 

keadaan memberatkan,Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana 



4 
 

penjara  masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ,Menetapkan Para Anak 

tetap berada dalam tahanan . 

  Penulis disini melihat putusan hakim yang menetapkan para pelaku yang masih di bawah 

umur dengan menetapkan para pelaku di dalam tahanan dan menjatuhkan pidana penjara 

selama 1(satu) bulan 15(lima belas) hari  tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 

2012 tentang sistem peradilan anak. 

Dari hasil uraian singkat diatas penulis akan mengadakan penelitian hukum yang 

berjudul:”ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI 

BONTANG NOMOR :  4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon” 

B.Rumusan masalah 

1. Apakah putusan pengadilan negeri Bontang no : 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon telah sesuai 

dengan prinsip perlindungan hukum pidana bagi anak dalam undang-undang nomor 11 

tahun 2012? 

2. Bagaimanakah relavansi pidana penjara dalam putusan no : 4/pid.sus-anak/2018/ PN Bon 

dengan tujuan pemidanaan? 

 

C.Tujuan penulisan 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan di atas yaitu : 

1. Untuk mengetahui efektifitas undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem 

peradilan pidana anak di dalam Putusan nomor : /Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon khususnya 

hak anak dalam sistem peradilan pidana anak. 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhi hukuman bagi anak yang 

melakukan tindak pidana dilihat dari teori pemidanaannya. 

 

 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan-kepentingan sebagai 

berikut: 

1. Manfaat akademis  

Yaitu penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai wawasan dan pengetahuan maupun wacana keilmuan tentang penegakan hukum 

dalam Putusan pengadilan 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dasar kepada masyarakat tentang beracara 

dalam pengadilan . 

E. Kegunaan penelitian 

1. Bagi segi penulis 

Selain sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum, harapannya penelitian 

ini dapat menambah wawasan penulisan tentang analisis sebuah putusan hakim 

2. Bagi segi praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan 

pelengkap dan penyempurnaan bagi study selanjutnya serta berguna bagi penerapan 

suatu ilmu dilapangan. 
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F. Metode penelitian 

1. Metode pendekatan 

metode penelitian ini adalah analisis yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif 

adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara 

menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan 

pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-

undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini5 

2. Jenis bahan Hukum 

a) Bahan hukum primer  

Adalah bahan hukum yang di peroleh dari hukum positif / peraturan perundang-

undangan. 

b) Bahan Hukum Sekunder  

Adalah bahan hukum yang mengandung bahan hukum primer berupa 

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

c) Bahan hukum tersier  

Adalah bahan hukum yang diperoleh dari Ensiklopedi,kamus,glossary,dan lain-

lain. 

3. Teknik pengumpulan data : studi Dokumen, studi pustaka. 

4. Teknik Analisa bahan Hukum : Analisa terhadap bahan hukum dalam penulisan hukum 

yang normatif adalah analisa isi (content analysis). Analisa perbandingan (comparative 

analysis). Analisa kesesuaian atau analisa keselarasan.  

G. Sistematika penulisan 

                                                           
5 http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf  diakses pada rabu 21-03-2018 pukul 12.09 
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1) Isi Bab I 

Bab I berjudul PENDAHULUAN yang di dalamnya terbagi dalam 6 sub bab yaitu latar 

belakang, Rumusan masalah, Tujuan penulisan/penelitian, Kegunaan 

penulisan/penelitian, Metododologi penulisan/penelitian dan Sistematika penulisan. 

2) Isi Bab II 

Diskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan 

kajian yuridis berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait 

topik atau tema yang diteliti. 

3) Isi Bab III 

Berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisa secara sistematis 

berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab III. 

4) Isi Bab IV 

Berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diangkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


