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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Putusan 

A.1 Pengertian Putusan 

Arti putusan menurut Soeparmo adalah pernyataan hakim sebagai 

pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang 

diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan 

untuk menyelesaikan suatu perkara.6 

Putusan merupakan pintu masuk kepastian hukum dan keadilan para 

pihak yang berperkara yang diberikan oleh hakim berdasarkan alat bukti 

dan keyakinannya. Menurut Gustav Radbruch, suatu putusan seharusnya 

mengandung ide cita hukum (Ide recht) yang meliputi unsur keadilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan. Kemanfaatan yang dimaksud dalam 

teori ini bisa saja diartikan lebih luas lagi menjadi kemaslahatan. 

Putusan haruslah berisi tentang nomorrma hukum yang berlaku 

mengikat untuk subyek, ruang dan waktu yang tertentu7. Merujuk pada  

teori Hans Kalsen biasa dipakai istilah concert and individual nomorrm8. 

Selain putusan yang mengandung norma-norma yang bersifat concert and 

individual norma tersebut, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang oleh 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Penggantian Mahkamah 

Konstitusi untuk mengatur sendiri hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran 

pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga peradilan 

konstitusi, seperti yang tercantum dalam pasal 10 ayat 3 yang berbunyi” . 

 

 

 

                                                           
6 Nugaraha Adi Achmad. Analisis Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Mengenai 

Frasa Bukti Permulaan, Bukti Permulaan Yang Cukup, Bukti Yang Cukup,Skripsi 2017. hlm 

12 
7 Ibid. hlm, 20 
8 Ibid.  
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Putusan adalah awal dari adanya kepastian hukum dimana putusan 

harus berisi tentang norma hukum yang berlaku mengikat untuk subyek 

hukum, ruang, dan waktu tertentu. Namun hasil putusan yang bersifat final 

masih dapat berubah seperti apabila permohonan ditolak maka masih dapat 

diajukan pengujian kembali dengan alasan kerugian konstitusional.  

 

 

A.2 Jenis-jenis Putusan Hakim 

 Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari 

suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di 

sidang Pengadilan. Penilaian dari putusan hakim itu, apa yang didakwakan 

dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan 

memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan 

merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata 

atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (klacht delict).9 

1. Putusan Sela 

 Masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah mengenai surat 

dakwaan penuntut umum, sebab surat dakwaan merupakan dasar atau 

kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa di suatu persidangan. Terdakwa 

hanya dapat diperiksa, dipersalahkan dan dikenakan pidana atas pasal yang 

didakwakan oleh penuntut umum, dalam arti hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada terdakwa di luar dari pasal yang didakwakan 

tersebut. oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum 

harus memperhatikan syarat-syarat limitative, sebagaimana yang telah 

ditentukan oleh undang-undang, yaitu Pasal 143 KUHAP, yaitu syarat 

formil dan syarat materiil.10 

                                                           
9 Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar 

Grafika, cetakan kedua, hlm. 347 
10 Syarat formil suatu dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP (Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana) 
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  Terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, ada hak secara 

yuridis dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan 

keberatan (eksepsi), di mana dalam praktik persidangan biasanya eksepsi 

yang diajukan meliputi eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili 

(exeptie onbevoegheid) baik absolut maupun relative, eksepsi dakwaan 

tidak dapat diterima, eksepsi pada yang didakwakan bukan merupakan 

tindak pidana, eksepsi terhadap kasus nebis in idem, eksepsi terhadap 

kasus telah kadaluarsa, eksepsi bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidak 

sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, eksepsi surat dakwaan kabur 

(obscure libel), eksepsi dakwaan tidak lengkap ataupun eksepsi dakwaan 

error in persona. 

2. Putusan Akhir 

a. Putusan Bebas/ vrij spraak  

 Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau 

bebas dari tuntutan hukum (vrij spraak) atau acquitall. Terdakwa 

dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari 

pemidanaan. Dasar dari putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan 

bahwa, apabila pengadilan berpendapat:11 

1) Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;  

2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya 

“tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. 

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ Onslag Van 

Rechtsvervolging 

  Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang 

berbunyi:  

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak 

pidana  

                                                           
11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
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maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Kriteria dari 

putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan 

dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:12 

1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah 

dan meyakinkan; 

2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang 

didakwakan tidak merupakan tindak pidana. 

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang 

didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak 

pidana. Perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan 

putusan bebas adalah bahwa putusan bebas apa yang didakwakan penuntut 

umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas 

dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut 

umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana. 

c. Putusan Pemidanaan 

  Dalam hal ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan 

penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang 

setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) 

KUHAP). Putusan Mahkamah Agung RI No. 553.K/Pid/1982, tanggal 17 

Januari 1983 menegaskan bahwa ukuran pidana yang dijatuhkan 

merupakan kewenangan judex facti untuk menjatuhkan pidana, di mana hal 

tersebut tidak diatur dalam undang-undang dan hanya ada batasan 

maksimal pidana yang dapat dijatuhkan, sebagaimana dalam KUHP atau 

dalam undang-undang tertentu ada batas minimal, seperti dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 Tentang HAM. 

 

                                                           
12 Ibid 
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A.3.Proses/prosedur penjatuhan putusan hakim 

 Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara 

pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:13 

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana 

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan 

pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu 

perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana. 

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana  

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana 

melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat 

dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya 

3. Tahap Penentuan Pemidanaan  

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan 

melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan 

dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa. 

A.4.Syarat-syarat Penjatuhan Putusan Hakim 

 Putusan Hakim Pidana wajib memenuhi syarat formil dan syarat 

material, syarat formil dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) 

KUHAP, yaitu berbunyi sebagai berikut : 

Surat Putusan Pemidanaan memuat :  

a) Kepala Putusan dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 

b) Nama Lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 

agama, dan pekerjaan terdakwa; 

c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 

                                                           
13 Ahmad Rifai. Penemuan hukum. Sinar grafika. Jakarta. 2010. Hal 96 
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d)  Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan 

beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang 

menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;  

e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;  

f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau 

tindakan pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar 

hukum dari Putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang 

meringankan terdakwa; 

g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara 

diperiksa oleh hakim tunggal; 

h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur 

dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan 

pemidanaan atau tindakan yang ditujukan; 

i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan 

jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; 

j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana 

letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; 

k) Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 

dibebaskan; 

l) Hari dan tanggal Putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang 

memutus dan nama panitera. 

  Perlu pula diperhatikan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d 

KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan ‘fakta dan keadaan’ disini ialah 

segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di Sidang oleh pihak dalam 

proses, antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasehat 

Hukum dan Saksi Korban. Kemudian dalam ketentuan Pasal 200 KUHAP 

menatakan bahwa “Surat Keputusan ditandatangan oleh Hakim dan 

Panitera seketika setelah Putusan itu diucapkan”.14  

                                                           
14 Andi Hamzah I, op.cit., h.284. 
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 Syarat material dari Putusan Hakim Pidana dapat dilihat dalam 

pertimbangan-pertimbangan Hakim terhadap Pasal yang disangkakan dan 

faktafakta yang terdapat dalam persidangan. Dalam hal ini, perbuatan yang 

dilakukan oleh Terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal yang disangka 

terhadapnya, serta harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Pasal yang 

disangkakan dengan kejadian tindak pidana dan fakta-fakta dipersidangan.  

 Apabila syarat formil dan material tidak terpenuhi maka Putusan 

Hakim Batal Demi Hukum. Berdasarkan dalam ketentuan KUHAP pada 

Pasal 197 ayat (2), berbunyi sebagai berikut : 

 “Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, 

j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.  

 Dalam penjelasannya menyatakan bahwa “kecuali yang tersebut 

pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan 

dalam penulisan maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau 

pengetikan tidak menyebabkan Batalnya Putusan Demi Hukum”.15 

B. Perlindungan Hukum 

B.1 Konsep perlindungan Hukum 

 Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 

terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat 

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari 

fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu 

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.16 

 

 

                                                           
15 Ibid 
16 Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga 
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Adapun pendapat yang dikutip dari bebearpa ahli mengenai perlindungan 

hukum sebagai berikut:  

1. Satjito Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya 

upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan 

suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 

rangka kepentingannya tersebut.17 

2. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi 

individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah 

yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya 

ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.18 

B.2 Jenis Perlindungan Hukum 

 Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek 

- subyek hukum melalui peraturan perundang - undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu19: 

a. Perlindungan Hukum Preventif  

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 

peraturan perundang - undangan dengan maksud untuk mencegah suatu 

pelanggaran serta memberikan rambu - rambu atau batasan - batasan dalam 

melakukan suatu kewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif  

 

 

                                                           
17 Satjipro Rahardjo, Sisi - Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm 121 
18 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi 

S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14. 
19 Ibid.hlm. 41. 
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Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi 

seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila 

sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 

 

C. Pengertian Anak dan Kategori Anak  

C.1.Pengertian Tentang Anak 

 Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga 

karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai 

manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa 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.20 

 Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 

(1), bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.Anak 

sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu 

dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

 Pengertian anak adalah individu yang berada dalam satu rentang 

perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa 

anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari 

bayi (0-1 tahun) usia bermain/toddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), 

usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun). Anak dalam kamus 

besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan,anak juga mengandung 

pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu,anak pada 

                                                           
20 Poerwadarminta WJS, Op.Cit. hlm.11. 
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hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu 

dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.21 

C.2.Kategori Anak Menurut Hukum dan Psikologis 

1. Anak Menurut Hukum 

 Di dalam Hukum Indonesia, ada beberapa pengertian Anak 

dikarenakan sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan 

mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, adalah sebagai berikut : 

1) Anak menurut Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Dalam 

Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia 

tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 

(delapan belas) tahun). 

2) Anak menurut KUHP Dalam pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang 

belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena 

itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh 

memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; 

walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau 

memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak 

dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini 

sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997. 

3) Anak menurut Hukum Perdata Dalam pasal 330 KUHPerdata mengatakan, 

orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 

(dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. 

4) Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-

undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) 

mengataan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai 

usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 

(enam belas) tahu. 

                                                           
21 Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, C.V. Bumi Aksara, 1990, hlm.20. 
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 Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada 

Pengadilan Negeri. 

5) Anak menurut Undang – Undang Perlindungan Anak Menurut Undang – 

Undang no 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam 

kandungan. 

6) Anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak Undang-undang 

Pengadilan anak (UU No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa 

anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 

(delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 

belum pernah menikah. 

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa anak adalah 

seseorang yang masih berada didalam kandungan hingga berusia mencapai 

18 (delapan belas) tahun yang belum pernah menikah. Pada umur anak 

yang menginjak remaja (11 – 18) tahun suka melakukan kegiatan apapun 

baik kegiatan yang bersifat positif maupun kegiatan yang bersifat negatif. 

2. Anak Menurut Psikologis 

 Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah 

seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang 

diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih 

dbawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.Dikemukakan 

oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki 

atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumh 

ibu bapaknya atau 
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 ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda 

merupakan keluarga yang berdiri sendiri.22 

Pengertian anak menurut aspek psikologi: 

1. Menurut John Locke (dalam Gunarsa, 1986) anak adalah pribadi yang 

masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari 

lingkungan. 

2.   Augustinus (dalam Suryabrata, 1987), yang dipandang sebagai peletak 

dasar permulaan psikologi anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama 

dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk 

menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan 

pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih 

mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan 

yang bersifat memaksa. 

Anak merupakan mahkluk sosial, yang membutuhkan pemeliharaan, kasih 

sayang dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai 

perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu merupakan 

totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap 

fase perkembangan pada masa kanak-kanak (anak). 

D. Perlindungan Hukum Anak 

D.1.Perlindungan Hukum Anak dan Urgensinya 

 Di Indonesia tentang perlindungan anak diatur dalam Undang – 

Undang no. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan 

anak merupakan 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 

                                                           
22 Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja, (PT. 

Karya Nusantara, Bandung, 1977)., Hlm. 18. 

http://id.wikipedia.org/wiki/John_Locke
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 perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang – Undang Nomor 

4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak dalam Pasal 2 Ayat 3 dan 4 

menentukan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik 

semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas 

perlindungan -perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

dengan wajar”. Ketentuan hukum seperti di atas dengan jelas mendorong 

perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahtraan 

anak dan perlakuan adil terhadap anak. Perlindungan anak merupakan 

suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi 

manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya 

perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang 

dapat menganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan 

nasional.23Secara fisik, mental, dan sosial, Anak perlu di dilakukan upaya 

perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan 

jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa 

dikriminatif. 

 Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak, harus 

memenuhi syarat antara lain 24:  

1) Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; 

2) Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum; 

3) Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan; 

4) Bermanfaat untuk yang bersangkutan; 

5) Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan kepengtingan 

yang mengatur; 

 

                                                           
23 Arif gosita. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo,1985. Hal :18 
24 Abintoro Prakoso. Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta : LaksBang PRESindo, 2016. Hlm 

14 
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6) Tidak bersifat insidental / kebetulan dan komplementer / pelengkap, namun 

harus dilakukan secara konsisten; 

7) Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); 

8) Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan 

pribadi / kelompok; 

9) Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan 

kondisinya; 

10)  Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia;  

11) Berwawasan permasalahan atau problem oriented dan bukan berwawasan 

target; 

12)  Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen. 

 Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar 

baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan 

adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan 

anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat.  

 Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu 

diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah 

penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam 

pelaksanaan perlindungan anak.25 

D.2.Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Anak 

Pada dasarnya terdapat dua tujuan atau sasaran yang sangat penting dari 

perlindungan pidana anak26 : 

a. Memajukan kesejahteraan Anak 

                                                           
25 Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di 

Indonesia,. Refika Aditama: Bandung. 2008. Hlm. 34 
26 Prof.Dr.muladi SH,Dr.barda nawawi arief,SH,Bunga rampai hukum pdana ,Bandung,ALUMNI 

.1992(hal 113) 
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Sstem hukum yang menangan pelanggaran anak-anak; khususnya di dalam 

sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana harus lebh 

menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak. Bahwa perinsip ini 

berarti menunjang prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi semata-

mata bersifat pidana atau semata-mata bersifat menghukum.(the avoidance 

of merely purnitive sanctions). 

b. Prinsip Proposionalitas  

Prinsip n merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang 

bersifat menghukum dalam art membalas semata mata (just desort). 

Menurut Paul H.Hanh “bahwa pengadilan anak janganlah semata-mata 

berfungsi sebagai suatu peradilan pidana untuk anak dan tidak pula 

berfungsi semata-mata sebagai lembaga sosial.(the juvenl court should not 

functon merely as a criminal court for childern. Nor should it function 

merely as a social agency).” 

 Di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 trntang sistem 

peradilan pidana anak menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak 

harus mementingkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara 

tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, 

dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang 

adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan 

bukan pembalasan27. 

E. Pidana dan Pemidanaan 

E.1. Pengertian Pidana 

 Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah “tindak 

pidana” sebagai pengganti dari perkataan “strafbaar feit” tanpa 

memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud 

dengan perkataan “strafbaar feit” tersebut. Istilah tindak pidana sebagai 

terjemahan dari  

                                                           
27 Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak 
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“Strafbaar feit” merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang 

yang diancam dengan pidana28.  Mezger mengatakan bahwa hukum pidana 

dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu 

perbuatan yang memenuhi syaratsyarat tertentu suatu akibat yang berupa 

pidana.29 Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu 

dimaksudkan perbuatan yang  dilakukan oleh orang, yang memungkinkan 

adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan 

yang dapat di pidana atau disingkat perbuatan jahat (Verbrechen atau 

Crime).  

 Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang 

melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu menjadi dua, 

ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu 

strafbaar feit yang berasal dari kata strafbaar, artinya dapat dihukum.30 

Lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa, pembentuk undang-undang 

sekarang sudah agak tepat dalam pemakaian istilah “tindak pidana”.  

 Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah 

yang dipilihnya sendiri, misalnya Moeljatno, Guru Besar pada Universitas 

Gadjah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah “perbuatan 

pidana” (dalam pidatonya yang berjudul “Perbuatan pidana dan 

pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, 1955).31 Perlu dikemukakan 

di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang 

mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" 

yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seperti dikemukakan oleh 

Moeljatno bahwa istilah hukuman yang 

                                                           
28 Kartanegara Satochid, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu, Balai Lektur mahasiswa, 

Tanpa Tahun, hlm. 74. 
29 Sudarto, Hukum Pidana, Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas jenderal Soedirman 

Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991,1990, hlm. 23. 
30 Ibid 
31 Lamintang, Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek Van Het Nederlanches Straftrecht, 

Bandung:Pionir Jaya,1981, hlm. 36. 
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 berasal dari kata "straf" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari 

perkataan "wordt gestraft", adalah merupakan istilah-istilah 

konvensional.32 Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan 

menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk 

menggantikan kata "straf" dan “diancam dengan pidana" untuk 

menggantikan kata "wordt gestraft". Jika "straf" diartikan "hukuman", 

maka strafrecht seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman.33 

 Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini 

berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada 

pembuat delik itu. Cross, mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan 

penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu 

kejahatan.34 

  Lamintang mengatakan bahwa pidana itu sebenarnya hanya 

merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Hal itu berarti pidana 

itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai 

tujuan.35 Pernyataan yang dikemukakan di atas adalah untuk mengingatkan 

adanya kekacauan pengertian antara pidana dan pemidanaan yang sering 

diartikan sama dengan menyebut tujuan pemidanaan dengan perkataan 

"tujuan pidana" 

pengertian tindak pidana, memunculkan berbagai pendapat mengenai 

pengertian tindak pidana, para ahli hukum memberikan pengertian yang 

berbeda-beda, diantaranya:  

a) Utrecht  

 

                                                           
32 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta:PT.Bima Aksara, 1993), hlm. 35. 
33 Ibid 
34 ibid 
35 Lamintang, Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek Van Het Nederlanches Straftrecht, 

Bandung:Pionir Jaya,1981, hlm. 36 
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Menurut Utrecht, pengertian tindak pidana yaitu meliputi perbuatan atau 

suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh 

karena perbuatan atau melalaikan itu) "peristiwa pidana" adalah suatu 

peristiwa hukum (peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang 

diatur oleh hukum.36 

b) Pompe  

Menurut Pompe tindak pidana dari gambaran teoritis sama artinya dengan 

suatu peristiwa pidana. Peristiwa pidana yaitu suatu pelanggaran kaidah, 

diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberi hukuman untuk 

dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan 

umum. Anasir-anasir tindak pidana atau peristiwa pidana itu menurut 

Pompe adalah sebagai berikut:37  

1. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan hukum) 

(onrechtmatig atau wederrechtelijk); 

2. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (aan schuld (van 

de overtreder) te wijten);  

3. Suatu kelakuan yang dapat dihukum (stafbaar). 

c) Moeljatno  

Menggunakan istilah “perbuatan pidana” dengan pertimbangan bahwa 

perbuatan itulah keadaan yang dimuat oleh seseorang atau barang sesuatu 

yang dilakukan dan perbuatan itu menunjuk baik kepada akibatnya maupun 

yang menimbulkan akibat. Moeljatno, memberikan pengertian tindak 

pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

barangsiapa melanggar larangan tersebut.38 

 

E.2.Jenis-jenis Pidana Menurut KUHP dan UU SPPA  

                                                           
36 http://digilib.unila.ac.id/5332/8/BAB%20II.pdf diakses 18-07-2018 
37 http://digilib.unila.ac.id/5332/8/BAB%20II.pdf diakses 18-07-2018 
38 Moeljatno, op.cit, hlm. 38. 
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 Menurut pasal 2 (dua) kitab undang-undang hukum pidana terdapat 

5 jenis pidana pokok dan 3 pidana tambahan antara lain adalah:39 

Pidana pokok: 

1. Pidana mati;40  

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan 

menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana 

kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. 

2. Pidana penjara;41 

a) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. 

b) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling 

lama lima belas tahun berturut-turut.  

c) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh 

tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh 

memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara 

selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana 

penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun 

dilampaui sebab tambahanan pidana karena perbarengan, pengulangan 

atau karena ditentukan pasal 52. 

d) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua 

puluh tahun. 

3. Pidana kurungan;42 

a) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. 

b) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan 

atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 

satu tahun empat bulan. 

 

                                                           
39 Pasal 2 kitab undang-undang hukum pidana indonesia 
40 Kitab undang-undang hukum pidana pasal 11 
41 Kitab undang-undang hukum pidana pasal 12 
42 Kitab undang-undang hukum pidana pasal 18 
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c) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. 

4. Pidana denda;43 

a) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen. 

b) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. 

c) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling 

lama enam bulan. 

d) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan 

demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau 

kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, 

tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari 

demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen. 

e) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau 

pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan 

pengganti paling lama delapan bulan. 

f) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan. 

5. Pidana tutupan;44 

 Pidana tutupan ke dalam ketentuan KUHP didasarkan pada 

ketentuan Pasal 1 UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan (“UU 

20/1946”). Di dalam Pasal 2 UU 20/1946 disebutkan bahwa: 

a) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang 

diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh 

maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan 

hukuman tutupan. 

b) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang 

merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau 

                                                           
43 Kitab undang-undang hukum pidana pasal 30 
44 Pasal 1 UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan (“UU 20/1946”). Di dalam Pasal 2 

UU 20/1946 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b8a3e5a162/node/38/uu-no-20-tahun-1946-hukuman-tutupan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b8a3e5a162/node/38/uu-no-20-tahun-1946-hukuman-tutupan
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akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim 

berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya. 

Pidana tambahan: 

1. Pencabutan hak-hak tertentu;45 

1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-

hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan 

umum lainnya ialah: 

a) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 

b) hak memasuki Angkatan Bersenjata; 

c) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan 

aturan-aturan umum. 

d) hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, 

hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, 

atas orang yang bukan anak sendiri; 

e) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 

pengampuan atas anak sendiri; 

f) hak menjalankan mata pencarian tertentu.  

2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika 

dalam aturan- aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan 

itu. 

2. Perampasan barang-barang tertentu;46 

1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau 

yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. 

2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan 

sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan 

perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. 

                                                           
45 Kitab undang-undang hukum pidana pasal 35 
46 Kitab undang-undang hukum pidana pasal 39 
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3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang 

diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah 

disita. 

3. Pengumuman putusan hakim.47 

 Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan 

berdasarkan kitab undangundang ini atau aturan-aturan umum lainnya, 

maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu 

atas biaya terpidana. 

1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap 

tindak pidananya dikurangi sepertiga. 

2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati 

atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling 

lama lima belas tahun. 

3) Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat 

diterapkan. 

Jenis pidana terhadap anak menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2012 

 Berbeda dengan jenis pidana yang di jatuhkan kepada orang dewasa 

jenis pidana yang di jatuhkan kepada anak Menurut UU SPPA, seorang 

pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, 

bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun  dan Pidana, 

bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. 

A.Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :48 

a) Pengembalian kepada orang tua/Wali; 

b) Penyerahan kepada seseorang; 

c) Perawatan di rumah sakit jiwa; 

 

                                                           
47 Kitab undang-undang hukum pidana pasal 43 dan pasal 47 
48 Undang-undang sistem peradilan anak pasal 82 
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d) Perawatan di LPKS; 

e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan 

oleh pemerintah atau badan swasta; 

f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau  

g) Perbaikan akibat tindak pidana. 

B.Sanksi Pidana 

 Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana 

anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan :49 

Pidana Pokok terdiri atas:50 

1. Pidana peringatan; 

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan 

pembatasan kebebasan anak. 

2. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, 

pelayanan masyarakat, atau pengawasan; 

a. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana 

penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. 

b. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus. 

3. Pelatihan kerja; 

a. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) 

huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang 

sesuai dengan usia Anak. 

b. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 

paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. 

 

                                                           
49 Undang-undang sistem peradilan anak  
50 Undang-undang sistem peradilan anak pasal 71 
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4. Pembinaan dalam lembaga; 

a. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja 

atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah 

maupun swasta. 

b. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan 

perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. 

c. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

d. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di 

dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik 

berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. 

5. Penjara. 

a. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan 

Anak akan membahayakan masyarakat. 

b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu 

perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. 

Pidana Tambahan terdiri dari: 

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 

Pengertian perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana 

adalah mencabut dari orang yang memegang keuntungan dari tindak 

pidana yang dioeroleh demi kepentingan negara.51 

b. Pemenuhan kewajiban adat. 

Yang dimaksud dengan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang 

harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati 

harkat martabat anak serta tidak membahayakan fisik dan mental.52 

                                                           
51 https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/17676/7508 diakses 18-07-2018 

 
52 https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/17676/7508 diakses 18-07-2018 
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 Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 

12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, 

Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional 

mengambil keputusan untuk:  

a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali;atau  

b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan 

pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang 

menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun 

daerah, paling lama 6 (enam) bulan. 

E.3.Pengertian Pemidanaan 

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap 

pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata"pidana" pada umumnya 

diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan"diartikan sebagai 

penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum 

pidana formil. Sudarto memberikan pengertian dari tindak pidana materiil 

dan tindak pidana formil, yaitu sebagai berikut: 

 Tindak Pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya 

dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Tindak 

pidana ini baru dianggap selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki 

(dilarang) tersebut benar-benar terjadi. Tindak Pidana Formil adalah 

merupakan tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada 

perbuatan yang dilarang. tindak pidana tersebut telah selesai dengan 

dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan tindak pidana 

tersebut (tanpa Melihat akibatnya).  

 Menurut L.H.C Hulsman mengemukakan bahwa sistem Pemidanaan 

(the sentencing system) adalah “ aturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.”(the statutory rules  
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relating to penal sanctions and punishment).Apabila pengertian 

pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau 

penjatuhan pidana oleh hakim , maka dapatlah dikatakan bahwa sistem 

pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang 

mengatur bagaimana hukum pidana dtegakkan atau di operassionalkan 

secara konkret ,sehingga seseorang dijatuh sanksi (hukum pidana). 53 

 Pada hakikatnya undang-undang merupakan suatu sistem (hukum) 

yang bertujuan (Anthony Allot,  the limtspositive system”). 

Dirumuskannya pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang pada 

hakikatmya hanya merupakan sarana untuk mencapa suatu tujuan, oleh 

karena itu perlu dirumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan. Dilihat 

secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian 

proses dan kebijaksanna yang konkeretifitasinya sengaja direncanakan 

melalui tahap “Formulasi” oleh pembuat Undang-undang, tahap “aplikasi” 

oleh aparat/badan yang berwenang dan tahap “eksekusi” oleh aparat/badan 

pelaksana pidana. Agar ada keterjalnan dan keterpaduan antara ketiga 

tahap itu sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan 

perumusan,tujuan ,dan pedoman pemidanaan.54 

 Sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana 

tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada Hakim dan para 

aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol.perumusan 

tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai”fungsi 

pengendali/kontrol” dan 

 

                                                           
53 Prof.Dr.barda nawawi arief,SH.Bunga rampa kebijakan hukum pidana.jakarta.kencana prenada 

media grup. 2011 (hal 119) 
54 Prof.Dr.barda nawawi arief,SH.Bunga rampa kebijakan hukum pidana.jakarta.kencana prenada 

media grup. 2011 (hal 109) 
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 sekaligus memberikan dasar filosofis,dasar rasionalitas dan motivasi 

pemidanaan yang jelas dan terarah.55    

Konsep merumuskan bermacam-macam pedoman pemidanaan56 : 

1) Ada pedoman yang bersifat umum unruk memberi pengarahan kepada 

hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam 

menjatuhkan pidana; 

2) Ada pedoman yang bersifat khusus untukmemberi pengarahan pada hakim 

dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu; 

3) Ada pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman 

pidana yang digunakan dalamperumusan delik. 

 Diadakannya pedoman untuk menerapkan sistem perumusan 

ancaman pidana antara lain juga dimaksudkan untuk memberikan sifat 

fleksibilitas dalam rangka menghindar sifat kaku /absolut/imperatif dari 

suatu sistem perumusan ancaman pidana, baik perumusan tunggal maupun 

perumusan alternatif. Dengan adanya pedoman, maka dimungkinkan57 : 

1. Suatu sistem perumusan tunggal seolah-olah menjadi sistem alternatif atau 

sistem kumulatif 

2. Suatu sistem alternatif seolah-olah menjad sestem kumulatif 

 

 

                                                           
55 Prof.Dr.barda nawawi arief,SH.Bunga rampa kebijakan hukum pidana.jakarta.kencana prenada 

media grup. 2011 (hal 109) 

 
56 Prof.Dr.barda nawawi arief,SH.Bunga rampa kebijakan hukum pidana.jakarta.kencana prenada 

media grup. 2011 (hal 120) 
57 Prof.Dr.barda nawawi arief,SH.Bunga rampa kebijakan hukum pidana.jakarta.kencana prenada 

media grup. 2011 (hal 120) 
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Diadakannya pedoman juga dmaksudkan sebagai jembatan untuk 

menginformasikan prinsip-prinsip atau ide-ide yang melatar belakangi 

disususnya KUHP,antara lain58 : 

1) Prinsip subsidiaritas di dalam memilih jenis sanksi pidana;  

2) Ide indvidualisasi pidana;  

3) Ide untuk mengefektifitaskan jenis pidana yang bersifat noncustodial atau 

mengefektifitaskan jenis alternatif pidana selain pidana perampaasan 

kemerdekaan dalam rangka menghindari/membatasi penggunaan pidana 

penjara(kebijakan selektif dan ilmiatif) 

4) Ide untuk mengefektfitaskan penggabungan jenis sanksi yang bersifat 

“pidana”(straf/punishment)dengan jenis sanksi ang lebih 

bersifat”tindakan” (maatregel/treatment),walaupun disadari adanya 

kekaburan mengenai batas-batas kedua jenis sanksi ini; 

5) Ide untuk menghindar ekses dari pidana pendek. 

E.4. Tujuan pemidanaan menurut KUHP dan UU SPPA 

E.4.1Tujuan pemidanaan menurut KUHP 

Menurut KUHP adapun yang menjadi tujuan Pidana adalah sebagai berikut 

:59 

a. Pembalasan 

Pembalasan Bertujuan terhadap : 

1. Subyek, kesalahan si pelaku, 

2. Obyek, perbuatan pelaku. 

b. Preventif (pencegahan) 

Bertujuan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat : 

                                                           
58 Prof.Dr.barda nawawi arief,SH.Bunga rampa kebijakan hukum pidana.jakarta.kencana prenada 

media grup. 2011 (hal 110) 

 
59 D. Schaffmeister; N. Keijzer; E. PH. Sutorius.Hukum Pidana.yogyakarta.liberty 

yogyakarta,1995 
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1. Umum (generale preventie), pencegahan terhadap masyarakat agar tidak 

melanggar ketertiban dengan cara memenjarakan agar takut. Menurut 

Anselm von Feuerbach, Psychologische zwang, pidana membuat 

menimbulkan paksaan atau tekanan psikologis adanya ancaman yang berat, 

dan 

2. Khusus (speciale preventie), pencegahan agar si penjahat tidak mengulangi 

kejahatan. 

c. Respresif (medidik) atau perbaikan (verbetering) 

Bertujuan untuk mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan 

tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

d. Tidak berdaya (onschadelijk) 

Bertujuan terhadap penjahat yang tidak dapat diperbaiki lagi maka 

pidananya dapat bertujuan untuk menyingkirkan. 

e. Memperbaiki kerugian masyarakat 

Bertujuan bahwa pidana untuk memperbaiki kerugian masyarakat pada 

masa yang lalu sebagai akibat perbuatan jahat. 

f. Gabungan 

Bertujuan agar pidana membuat pembalasan dan mempertahankan 

ketertiban. 

E.4.2.Tujuan pemidanaan menurut UU SPPA 

 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. Perlindungan anak-anak yang 

berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama 

aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun 

mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi.  
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 Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar 

tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-

undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih 

mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai 

diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 

(Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).60 

 UU SPPA memuat beberapa perubahan penting diantaranya adalah 

mengubah filosofi pemidanaan anak 

dari retributive menjadi restoratice dengan memperkenalkan model 

diversi dalam setiap tahap peradilan pidana. UU SPPA menegaskan bahwa 

menerapkan penahanan dan penjatuhan pidana penjara harus menjadi 

alternative terakhir yang tak bisa dihindarkan lagi.61 

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai 

penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling 

mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas 

mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk 

menghindari dan menjauhkan anak peradilan sehingga dapat menghindari 

stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan 

anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian 

antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA.  

 Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua 

pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama 

mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat 

segala sesuatunya 

                                                           
60 https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-

pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak diakses 17-07-2018 
61 http://reformasikuhp.org/pemidanaan-anak-dalam-rancangan-kuhp/ diakses 17-07-2018 

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
http://reformasikuhp.org/pemidanaan-anak-dalam-rancangan-kuhp/
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menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam 

mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati 

yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan 

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar 

peradilan pidana. 

Penegasan bahwa dalam pelaksanaan hukum kepentingan anak harus 

merupakan pertimbangan utama tercantum juga dalam Konvensi Hak 

Anak PBB di dalam prinsip ke 2 yaitu yang berbunyi : In the enactment of 

laws for this purpose the best interests of the child shall be paramount 

consideration.62Anak pelaku tindak pidana akan tumbuh dan berpotensi 

menjadi penjahat dewasa di masa depan, jika tidak ditangani secara tepat. 

Penjatuhan pidana pada pelaku yang belum berumur 18 tahun diharapkan 

mencapai tiga tujuan yaitu63 :  

a. Bahwa pidana dan penanganan orang yang belum berumur 18 tahun akan 

lebih ditujukan pada perbaikan individu, 

b. Bahwa pidana dan tindakan sedapat mungkin harus disesuaikan pada 

pandangan hidup yang terbatas dari pelaku yang berumur kurang dari 18 

tahun; 

c. Bahwa dengan pidana dan tindakan, akan dicegah pengulangan kejahatan 

dan jumlah residivis akan berkurang. 

F.Undang-undang Perlindungan Anak 

 F.1 pengertian perlindungan Anak menurut Undang-undang nomor 23 

tahun 2003 tentang perlindungan Anak.Perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan 

                                                           
62 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana,Alumni,Bandung,1992 h:114 
63 http://download.portalgaruda.org/article.php?article=18645&val=1156 diakses 17-07-2018 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=18645&val=1156
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martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Disebutkan bahwa tujuan undang-undang nomor 23 tahun 2003 

tentang perlindungan anak  pasal 3 : Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin 

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak 

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. 

 F.2 Hak anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang 

perlindungan anak  

 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam pasal 10 undang-

undang nomor 23 tahun 2003 dijelaskan bahwa Setiap anak berhak menyatakan dan 

didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai 

dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan 

nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 

Pada pasal 15 undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak 

yang menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya 

sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan 

bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan 

pertimbangan terakhir. 

 


