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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Maidah ayat 8)1
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ABSTRAK
Ahmad Suardi Ritonga (SHP.162145); Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.10/Pid.SusAnak/2017/PN.
Jmb).
Tinjauan Yuridis yaitu meninjau atau hasil yang di dapat setelah
menyelidiki, mempelajari, dengan secara hukum dan tinjauannya dapat benar
dengan dugaannya semula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar
pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana (No.10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.
Jmb) dimana dalam kasus ini pelakunya adalah seorang anak. Yang seharusnya
anak adalah mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat Pendidikan. Ini
malah justru sebaliknya anak sampai bisa melakukan tindak pidana. Dan disini
bagaimana pertimbangan hakim yang seharusnya tadi anak harus mendapat
pendidikan yang baik dan butuh kasih sayang dari orang tua dan juga sebaliknya
terhadap putusan hakim harus memberikan efek jera terhadap pelaku. Adapun
metode penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian pustaka (librabry
research) dengan menggunakan yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang
digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumen. Teknik analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kualitatif dan disajikan dengan
deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini. Pertama, putusan tersebut dikenakan
pasal 82 ayat 1 bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.
Kedua, pasal 76 E UU No 35 Tahun 2014 Setiap orang dilarang melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,
melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Putusan Hakim, Anak
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Semenjak manusia dilahirkan manusia telah bergaul dengan manusia
lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia
berhubungan dengan orang tuanya dan usianya meningkat dewasa ia hidup
bermasyarakat, dalam masyrakat tersebut manusia saling berhubungan dengan
manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa
kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh
sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia
dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidahkaidah.2
Dewasa sekarang ini, mulai terjadi berbagai macam permasalahan
hukum. Pola tingkah laku manusiapun menjadi semakin menyimpang dan tidak
sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada
akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan.
Kejahatan

merupakan

salah

satu

kenyataan

dalam

kehidupan

bermasyarakat yang patut mendapat perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan
bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu,
namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang serius serta
mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan

2

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 1

1

2

bermasyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah
masyarakat sekarang ini dan merupakan sebuah tindak pidana adalah
kekerasan. Kekerasan

merupakan suatu tindakan sewenang-wenang atau

tindakan memaksa yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana
kekerasan biasanya ditujukan kepada yang lemah seperti perempuan dan anak.
Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya anak saja bukan menjadi
korban, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana.
Sekarang ini, sering terjadi masalah kekerasan terhadap anak yang
pelakunya adalah seorang anak. Seperti yang dilakukan terdakwa yang diadili
di Pengadilan Negeri Jambi pada kasus putusan nomor 10/Pid.SusAnak/2017/PN Jmb. Hakim menjatuhkan pasal 28 ayat 1 Jo pasal 76 E
Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu RI No 1 Tahun 2016
menjatuhkan pidana kepada anak Prayogo Sandro Mascik Bin Sunarno dengan
pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA) Muaro Bulian dan menjatuhkan pula dengan pelatihan kerja 2 (dua)
bulan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Jambi.
Pidana penjara pada pasal 79 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 disebut
pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak
pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½
(satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang

3

dewasa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana
bagi orang dewasa” dalam penjelasan pasal 79 ayat (2) tersebut meyebutkan
adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain.
Adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.3
Didalam KUHP pasal 289 menyebutkan, barang siapa dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan
yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama
sembilan tahun. Pasal 292 KUHP juga menyebutkan, orang dewasa yang
melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang
diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa, diancam pidana
penjara paling lama lima belas tahun.4
Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua,
yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang pokokpokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan
mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan
dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama
bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani,

3

R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016,

4

R. Soenarto Soerodibroto, KUHP Dan KUHAP, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 176-

hlm. 144
177
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jasmani maupun social (Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan
Anak).5
Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan perhatian terhadap
anak-anak sejak mereka belum dilahirkan, dengan anjuran untuk memilih
suami atau istri berdasarkan kriteria agama dan akhlak. Tujuannya adalah
untuk menyediakan lingkungan yang kondusif dan teladan yang baik bagi
anak-anak. Rasulullah SAW telah bersabda,

َّ َٖ ض
 لِ َوا: َرْ بَ ٍعِٙ ُ حُ ٌْ َك ُح ْال َوزْ أَة:ال
َ َصلَّٔ َعلَ ْ٘ َِ َّ َسلَّ َن ق
َ ِّٖ ِ ع َِي الٌَّب٬ٌَُْ اهللاُ َع
ِ ع َْي أَبِٖ ُُ َزٗ َْزةَ َر
ْ  فَا, َّلِ ِذ ٌَِِْٗا, َّلِ َج َوا لَِِا, َّلِ ِح َسبَِِا,لَِِا
ْ َث ال ِّذ ْٗ ِي حَ ِزب
)ٕج َٗ َذاكَ (رّاٍ البجار
ِ ظفَزْ بِ َذا
“Dari Abu Hurairah Ra dari Nabi Saw yang bersabda, Wanita itu dinikahi
karena empat perkara, yaitu: karena harta bendanya, karena keturunannya,
karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang
memiliki agama (kuat agamanya), niscaya kamu beruntung.” (HR. AlBukhari).6
Islam juga menegaskan pentingnya seorang ibu menunaikan kewajiban
fitrahnya menyusui anaknya. Allah SWT berfiman,

ُ “ َّ ْال َْالِ َذ
) ٣٢٢ , (البقزة.َضا َعت
َ  لِ َو ْي أَ َرا َد أَ ْى ُٗخِ َّن ال َّز,ض ْعيَ أَّْ ََل َدُُ َّي َحْْ لَ ْ٘ ِي َكا ِهلَ ْ٘ ِي
ِ ْاث ُٗز
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya.” (Qs. Al-Baqarah ayat 233)

5

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, Hal. 1
6
Imam Az-Zabidi, Shahih Bukhari, Jakarta: Ummul Qura, 2016. hlm. 791
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Ibu yang tak mau menyususi anaknya, sama saja dengan membiarkan
anaknya menjadi sasaran empuk berbagai macam penyakit berbahaya. Air susu
ibu adalah nutrisi yang sempurna sebagai “imunisasi” pemberian Allah. Di
samping itu, kasih sayang dan belaian ibu ketika menyusui bayinya akan
memberikan rasa aman dan nyaman dalam diri bayi yang sulit didapat dari
orang lain.7
Keluarga atau orang tua merupakan lingkungan pertama yang efektif
dalam membentuk karakter seorang anak, karena anak tumbuh dan
berkembang mulai dari asuhan dan perawatan orang tua. Dengan demikian,
orang tua merupakan madrasah pertama bagi pembentukan karakter dan
pribadi anak.
Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat
pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundangundangan lain pula kriteria anak. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum

mencapai umur 21

(dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pasal 68 UU No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan bahwa pengusaha dilarang
mempekerjakan anak. Anak adalah orang yang berumur di bawah 18 (delapan
belas) tahun.8
Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak. Undang-undang
7

M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagian Rumah
Tangga, Kairo Mesir: PT Gelora Aksara Pratama. hlm. 160-161
8
Maidin Gultom, Opcit, hlm. 36
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itu berlaku lexpecialis terhadap KUHP, khususnya berkaitan dengan tindak
pidana yang dilakukan oleh anak. Lahirnya Undang-undang Pengadilan Anak ,
nantinya harus menjadi acuan pula dalam perumusan pasal-pasal KUHP baru
berhubungan dengan pidana dan tindakan bagi anak. Dengan demikian, tidak
akan terjadi tumpang tindih ataupun saling bertentangan.9
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa anak adalah
orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun
tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
(Pasal 1 butir 1). Yang dimaksud anak nakal adalah:
a.

Anak yang melakukan tindak pidana, atau

b.

Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak,
baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan
hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut
dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus citacita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat
khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa
depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab
tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk
tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan

9

26.

Bambang Waluyo, PIDANA dan PEMIDANAAN, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.
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berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan
kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hakhaknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.10
Hal ini diatur juga dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.11
Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat
dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang hak anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah
mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab
orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan
perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih diperlukan
suatu undang-undang yang khusus menagatur mengenai perlindungan anak
sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab
tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang perlindungan anak
harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala
aspeknya merupakan bagian dari pembangunan nasional, khususnya dalam
memajukan kehidupan bangsa dan negara.

10

M. Nasir Djamil, ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM Catatan Pembahasan UU
Sistem Peradilan Pidana Anak UU-SPPA Jakarta: Sinar Grafika. 2013. hlm.8-9.
11
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Surabaya: CV
Cahaya Agency, hlm. 21
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Orang tua, keluaraga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga
dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan
oleh hukum. Demikian juga dalam perlindungan anak, negara dan pemerintah
bertanggung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama
menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.12
Didalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan peran orang tua,

ْ ِ َها ِه ْي َهْْ لُْْ ٍد اِ ََّل ُْْٗ لِ َذ َعلَٔ ْالف:هللاُ َعلَ ْ٘ َِ َّ َسل َّ َن
َّ َّٔصل
َّ ال َرسُْْ ُل
ط َز ِة
َ ِهللا
َ َال ق
َ َع َْي اَبِٔ ُُ َزٗ َْزةَ ق
)ٓ (رّاٍ البخار.َِ ًِفَاَبَ َْاٍُ َُِٗ ِّْدَاًِ َِ ٌََُّٗصِّ َزاًِ َِ َُّٗ َشزِّ َكا
“Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: Tidak seorang jua
pun bayi yang baru lahir melainkan dalam keadaan suci. Maka kedua orang
tuanyalah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, dan
musyrik.” (HR. Al-Bukhari)13 Dari hadis ini bahwa kedua orang tua
mempunyai peran paling besar dalam membentuk pribadi anak, bisa menjadi
baik atau justru sebaliknya, jahat.
Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak,
secara tegas dinyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan
perlindungan sejak dalam kandungan ibunya. Selain itu anak berhak atas
perlindungan

terhadap

lingkungan

hidup

yang

membahayakan

atau

menghambat bagi pertumbuhannya dengan wajar.14

12

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,
Jakarta: Kencana. 2008, hlm. 1-2
13
Ma‟mur Daud, Shahih Muslim, Malaysia, Klang Book Centre, hlm. 243
14
Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia, Bandung: CV
Mandar Maju. hlm. 1.
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Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi,
yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi
positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu
masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam
berbagai bidang kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga
berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak.
Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia
seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan terhadap
anak, berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan social yang
mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan
nasional.15 Oleh karena itu, permasalahn yang bersangkutan mengenai anak
harus diselesaikan dengan tepat dan baik.
Dalam rangka memberikan hak-hak nya sebagai anak, harus diberikan
perlindungan dan Pendidikan agar dapat menjadi penerus bangsa dan cita-cita
bangsa.Yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke 4
yang menyatakan: untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.
Maka perhatian dan kepedulian terhadap anak ini terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan
15

Moch, ibid, hlm. 2
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Undang-Undang ini sangat perlu, karena Undang-Undang yang lama sudah
tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan keadaan hukum sekarang.
Tujuan diberlakukannya Undang-Undang yang baru ini adalah agar dapat
terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan yang
terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Pemidanaan
seharusnya merupakan pilihan terakhir, sehingga dalam pelaksanaannya
Undang-Undang baru ini lebih mengedepankan model restorative justice, yaitu
pemulihan ke kondisi semula, yakni perlu didahulukan cara lain diluar
pengadilan. Salah satunya adalah dengan cara diversi, yakni pengalihan
penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar
peradilan pidana. Diversi ini menjadi jalan keluar yang paling tepat agar anak
tidak dibawa ke pengadilan. Untuk itu, diversi ini haruslah menjadi kewajiban
dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum baik di tingkat
penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.16
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 banyak mengalami perubahan
“paradigma hukum” diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban
kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali
dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikkannya ketentuan
pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta di
perkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.

16

M. Nasir Djamil, opcit, hlm. 6
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Hak restitusi adalah hak yang merupakan pembayaran ganti kerugian
yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap.
Memang sudah seharusnya aparat penegak hukum memberikan sanksi
terhadap pelaku tindak pidana kekerasan. Akan tetapi, ketika pelakunya adalah
seorang anak maka aparat harus memperhatikan dan mempertimbangkan
karena harus mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sesuai dengan
tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Atas dasar pemikiran dan uraian di atas, penulis tertarik untuk
menelitinya dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.10/Pid.SusAnak/2017/PN.Jmb.)”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang penulis jelaskan
sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang
dilakukan anak dalam perkara (No.10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Jmb) ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam kasus tindak
pidana (No.10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Jmb) ?
3. Apakah sudah sesuai putusan Hakim terhadap pelaku dalam kasus
tindak pidana anak (No.10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Jmb ?

12

C. Batasan Masalah
Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang
menyebabkan pembahasan ini tidak konsisten dengan rumusan masalah yang
telah pen ulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini
hanya membahas tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana sesama
anak, dasar pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana anak dan analisis
yuridis putusan hakim dalam kasus tindak pidana anak di Pengadilan Negeri
Jambi.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya
suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan
yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan
seksual anak dalam perkara (No.10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jmb).
b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam kasus tindak
pidana anak (No.10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jmb).
c. Untuk mengetahui apakah sudah sesuai putusan hakim terhadap pelaku
dalam kasus tindak pidana anak (No.10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jmb).
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian mengenai Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana yang di
lakukan oleh anak (studi kasus putusan No.10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jmb)
diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:
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a. Memberi pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya,
dalam hal ini yang berkenaan dengan Tindak Pidana yang dilakukan
oleh anak.
b. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata
Satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
c.

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk Fakultas Syariah
khususnya jurusan Hukum Pidana Islam, dan dosen-dosen Fakultas
Syariah lainnya.

E. Konseptual dan Kerangka Teori
1. Konseptual
1. Tinjauan Yuridis
Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (KBIK) Tinjauan adalah
hasil meninjau atau yang di dapat setelah menyelidiki, mempelajari, dan
sebagainya. Tinjauannya tepat benar dengan dugaannya semula. 17 Sedangkan
yuridis menurut Kamus Hukum Kontemporer (KHK) adalah menurut hukum,
secara hukum, dari segi hukum.18
2. Tindak Pidana
Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delict) ialah suatu
perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman

17

Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Press,
1995. hlm.1621
18
Firdaus Sholihin, Kamus Hukum Kontemporer, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hlm.
184
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pidana.Suatu peristiwa hokum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa
pidana

kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsur itu

terdiri dari:
1. Objektif Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan
hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hokum dilarang dengan
ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif
disini adalah tindakannya.
2. Subjektif Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh
undang undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang
atau beberapa orang).
Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan
oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai
peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa
pidana ialah sebagai berikut:
1. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu
terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang
lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan
hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi
ketentuan hokum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benarbenar

telah

berbuat

seperti

yang

terjadi.

Pelaku

wajib

mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.
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Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu
perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu
mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu
dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam
melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang
mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
3. Harus

terbukti

adanya

kesalahan

yang

dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau
beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang
disalahkan oleh ketentuan hukum.
4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang
berlawan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata
bertentangan dengan aturan hukum.
5. Harus tersedia ancaman hukumnya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang
mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu,
ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukukm itu
dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus
dilaksanakan oleh para pelaku. Kalau didalam suatu ketentuan tidak
dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam
peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukum tertentu.19

19

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2005. hlm. 176
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3. Defenisi Anak
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan
anak adalah keturunan dari ayah dan ibu ( keturunan kedua).20 Pengertian
anak pada pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.21
Setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun yang belum menikah,
termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi
kepentingannya (Hukum Pidana Luar Kodifikasi). Mengingat beragamnya
batas usia anak dalam beberapa undang-undang misalnya: UU No.1 Tahun
1974 tentang perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi
perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. UU No.4 Tahun 1979 tentang
kesejahteraan anak mendefinisikan anak berusia 21 Tahun dan belum kawin.
UU No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak mendefenisikan anak adalah
orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 Tahun, tetapi belum
mencapai 18 Tahun dan belum pernah kawin. UU No.39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum

20

Tanti Yuniar, Kamus Hukum Bahasa Indonesia,(Jakarta: Agung Media Mulia), hlm

34.
21

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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berusia 18 Tahun dan belum pernah kawin. UU No.13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 Tahun.22

2. Kerangka teori
1. Teori Absolut (Vergeldingstheorie
Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan
terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang
mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota
masyarakat.
2. Teori Relatif (Doeltheorie)
Teori ini dilandasi oleh tujuan (doel) sebagai berikut.
a. Menjerakan
Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana
menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (speciale
preventive) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan
perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami
hukuman yang serupa (general preventive)
b. Memperbaiki pribadi terpidana
Berdasarkan perlakuan dan Pendidikan yang diberikan selama
menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan

22

M.nasir djamil, Opcit, hlm. 9-10
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mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sabagai
orang baiak dan berguna.
c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya
Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan
membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan
hukuman seumur hidup.23
F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitianpenelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek fokus atau tema
yang diteliti. Penulis menemukan beberapa penelitian yang ada hubungannya
dengan masalah yang akan diteliti, seperti judul berikut:
1. Nurida Eka Fitriani yang berjudul tinjauan yuridis tindak pidana
penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat di pengadilan
negeri takalar makassar (perkara pidana No.07/Pid.Sus/2015/PN.Tka). Dalam
skripsi ini membahas tentang penerapan hukum pidana materil dan formil.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan. Dan
dalam ketentuan pidana formil terdakwa tidak didampingi ole penasehat
hukum yang bertentangan dengan pasal 56 KUHAP.24

23

Leden Marpaung, 2006. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.

hlm. 4
24

Nurida Eka Fitriani, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak
Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan No.07/Pid.Sus/2015/PN.Tka), (Skripsi
Fakultas Hukum Universutas Hasanuddin Makassar 2017)
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2. Wana Sari, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin yang berjudul tinjauan yuridis tindak pidana kekerasan yang
dilakukan oleh anak secara Bersama-sama di pengadilan negeri watampone
(putusan No.145/pid.B/2012/ PN.W tp). Dalam skripsi ini peneliti membahas
tentang dua hal, yaitu pertama, untuk mengetahui penerapan hukum materil
dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak secara Bersama-sama
dan yang kedua, untuk mengetahui pidana terhadap pelaku. Berdasarkan alat
bukti yang sah, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi-saksi,
keterangan terdakwa, alat bukti dan alat bukti surat.25
3. Rastradyasta Latumargara, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul tinjauan yuridis
terhadap kasus kekersan yang dilakukan guru terhadap peserta didik (perkara
No.44/Pid.Sus/2015/PN.Pmb dan perkara No354/Pid.Sus/2015/PN.Kag).26
Dalam skripsi ini membahas tentang seorang guru dengan murid yang
perkaranya berada dilingkungan sekolah. Guru mempunyai banyak hak
mendidik muridnya. Disatu sisi murid juga mempunyai hak untuk
mendapatkan Pendidikan dengan aman dan nyaman, terkadang tidak bisa
mendapatkan haknya karena adanya rasa takut di sekolah. Sehingga dalam hal
ini peran pemerintah sangatlah penting untuk menciptakan sebuah regulasi

25

Wana Sari, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak
Secara Bersama-sama (Putusan No.145/Pid.B/2012/PN.Wtp), (Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Makassar 2013)
26
Rastradyasta Latumargara, Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Kekersan yang
Dilakukan Guru Terhadap Peserta Didik (Putusan No.44/Pid.Sus/2015/PN.Pmb dan Putusan
No.354/Pid.Sus/2015/PN.Kag), (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2018).
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dalam dunia Pendidikan khususnya aagar Undang-Undang No.35 Tahun 2004
tentang perlindungan anak dapat di optimalisasikan di lingkup sekolah.
Dari beberapa hasil penelitian yang ada, terlihat bahwa ada kedekatan
dengan judul yang penulis lakukan. Namun penelitian yang penulis lakukan
bertujuan untuk mengetahui apa dasar hukum putusan hakim dan bagaimana
analisis yuridis putusan hakim dalam kasus kekerasan anak yang dilakukan
oleh anak (No.10/Pid.Sus-Anak/2017Pn.Jmb).
G. Metode Penelitian
Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.27
Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran
secara sistematis, metodologis dan konsisten. Menurut Soerjono Soekanto
penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara
menganalisisnya,
terhadap

fakta

maka
hukum

juga

diadakan

tersebut

untuk

pemeriksaan
kemudian

yang

mendalam

mengusaha

untuk

pemecahan atas permasalaha-permasalahan yang timbul di dalam gejala
bersangkutan.28

27

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif
Bandung: Alpabeta, 2011, hlm. 3
28
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 17-18
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1. Pendekatan Penelitian
Penelitian pada hakekatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena
itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan
permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang
ada.29 Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis
normatif. Penelitian ini focus untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum
putusan hakim dan bagaimana analisis yuridis putusan hakim dalam kasus
tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Pengadilan Negeri
Jambi.
2. Jenis Penelitian
Yuridis normative, yaitu dengan mengkaji atau menganalisa data
sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum
sebagai perangkat peraturan atau sebagai norma-norma positif di dalam system
perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan penelitian ini.
Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian
terhadap data sekunder.
3. Jenis dan Sumber Data
a. Data primer
Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang
diperoleh secara langsung dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data
atau hasil penelitian yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Jambi.
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Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 11
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b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi
kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip
mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian.30
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah

cara yang digunakan untuk

mengumpulkan data dan fakta penelitian. Adapun metode yang dilakukan
penulis disini adalah dengan data penelitian kepustakaan. Maka dengan itu
penulis akan memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan informasi dan
data yang dicari. Adapun metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan
data adalah dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku,
majalah, peraturan-peraturan, berkas perkara dari pengadilan dan lain
sebagainya.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam
unit-unit, malakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang
penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah
difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
30

Ishaq, Ibid, hlm. 99
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Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan
kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitiaan, dan pencurahan daya fikir
secara optimal. Analisa data yang dilakukan oleh peneliti, biasanya secara
Variatif, tergantung kebiasaan dan kemampuan masing-masing peneliti itu.31
Untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan maka hasil
penelitian penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisi ini menggunakan
cara berfikir sebagai berikut :
a. Deduktif adalah cara berfikir yang ditangkap atau diambil dari pernyataan
yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
b. Induktif adalah cara berfikir dan mempelajari sesuatu yang bertolak dari
hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum.
c. Komprehensif adalah cara berfikir dengan membandingkan antara
pendapat 1 dan 2 kemudian mempertimbangkannya dari berbagai aspek
dan sudut pandang.
H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini peneliti membahas menguraikan masalah yang
di bagi dalam lima bab. Adapun maksud dari penulisan skrifsi ini ke dalam
bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah
dengan baik, sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan, dalam bab ini membahas mengenai Latar Belakang
Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan
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W.Gulo, Metodologi Penelitian, Jakarta: Grasindo, 2002. hlm. 125-126
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Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual,

Tinjauan Pustaka, Metode

Penelitian dan Sistematika Penulisan.
Bab II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, pada bab ini akan
membahas: Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana dan
Pertanggungjawaban Pidana.
Bab III Tinjauan Umum Tindak Pidana Anak, pada bab ini akan
membahas: Pengertian Anak, Anak Nakal dan Perlindun Anak.
Bab IV Pembahasan dan Penelitian, mengenai faktor penyebabnya, apa
yang menjadi dasar pertimbangan hakim dan apakah sesuai putusan hakim
dengan korban dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak (studi
kasus putusan No.10/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Jmb).
Bab V Penutup, pada bab ini diuraikan kesimpulan dari bab-bab
sebelumnya dari kesimpulan yang diperoleh tersebut penulis memberikan saran
sebagai refleksi bagi semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak
langsung.

BAB II
TINJAUN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
A. Tindak Pidana
1. Penegertian Tindak Pidana
Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat di kenai
hukuman pidana atau istilah dalam bahasa Belanda, strafbaar feit, yang
sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Istilah dalam
bahasa asing yang disebut delict. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan
“subjek” tindak pidana. 32
Hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaar feit, kadang-kadang
juga delict yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negaranegara Anglo-Saxon memakai istilah offense. atau criminak act untuk maksud
yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka
istilah aslinya pun sama yaitu strafbaar feit. Timbullah masalah dalam
menerjemahkan istilah strafbaar feit itu ke dalam bahasa Indonesia. Moeljatno
dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk
menerjemahkan strafbaar feit itu. Utrecht, menyalin istilah strafbaar feit
menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah feit secara
harfiah menjadi peristiwa pidana sama dengan istilah yang dipakai oleh
Utrecht, UUD sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.
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Wirjono Prodjodikoro, Asas- Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: PT Refika
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Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu
adalah pengertian yang konkrit yang hanya menunnjuk kepada suatu kejadian
yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang
orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.33
Adapun pengertian tindak pidana menurut para sarjana di antaranya
adalah sebagai berikut:
1. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang
pelakunya dikenakan hukuman pidana.
2. Muljatno berpendapat, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang
oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana
tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
3. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah suatu perbuatan
atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undangundang atau peraturan - peraturan lainnya, terhadap perbutan mana
diadakan tindakan penghukuman. 34
Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana,
seperti Undang-Undang Tindak pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak
Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap, dan seterusnya. Istilah
tindak pidana itu pun tidak disetujui oleh Moeljatno, antara lain dikatakan
bahwa “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan
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Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994. hlm. 86
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yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun
dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata “perbuatan”.
A.Z. Abidin mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan criminal”,
karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat,
karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”,
sedangkan tidaka ada hubungan logis antara keduanya. Jadi meskipun ia tidak
sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh
istilah yang dipakai di Jerman, yaitu “Tat” (perbuatan) atau “handlung” dan
tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “feit” dalam bahasa Belanda
itu. Tetapi A.Z. Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah
padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana,

yaitu delik (dari

bahasa Latin delictum). Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis
memakai juga istilah “delik” disamping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh
di samping memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”, begitu
pula Oemar Seno Adji, di samping memakai istilah “tindak pidana” juga
memakai istilah “delik”. 35
Di dalam Hukum Pidana Islam istilah tindak pidana dikenal dengan
jarimah. Jarimah berasal dari kata ) )جزمyang sinonimnya ( ) كسزب ّقطعartinya:
berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha
yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.
Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu defenisi yang jelas, bahwa
jarimah itu adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari
35

Andi Hamzah, Opcit, hlm. 86-87
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kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Dalam memberikan
defenisi menurut istilah ini, Imam Al Mawardi mengemukakan Jarimah adalah
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam dengan hukuman
had atau ta‟zir.
Pengertian jarimah menurut istilah hukum pidana islam tersebut di atas
hampir bersesuaian dengan pengertian menurut hukum positif (hukum pidana
Indonesia). Jarimah dalam istilah hukum pidana Indonesia diartikan dengan
peristiwa pidana. Menurut Mr. Tresna “Peristiwa pidana itu adalah rangkaian
perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan
perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukuman.
Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai tindak
pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan
hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undangundang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam
undang-undang maka perbutan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.36
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsurunsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang
ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping
kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula
adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal
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Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum pidana Islam, Jakarta: Sinar
Grafika, 2006. hlm. 9-10
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mana oleh Van Hamel dibagi dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang
yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.37
Dua unsur pokok dari hukum pidana, yaitu pertama, adanya suatu norma,
yaitu larangan atau suruhan, sedangkan yang kedua, adanya sanksi atas
pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana. Dengan adanya
sanksi-sanksi pidana ini, norma-norma dan sanksi-sanksi itu menjadi
peraturan-peraturan hukum pidana. Sifat ini dari hukum pidana dapat terlihat
pada hal yang menunjukkan bahwa terlaksananya hukum pidana pada
hakikatnya tidak bergantung pada kehendak seorang individu yang inconcreto
langsung dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil
dari “Kepentingan Umum.” Contoh mengenai penipuan, penuntutan seorang
penipu tidak bergantung pada kehendak orang yang ditipu, melainkan termasuk
wewenang instansi kejaksaan sebagai alat pemerintah. Hanaya ada kekecualian
perbuatan pidana yang hanya dapat diajukan ke muka pengadilan atas
pengaduan dari orang yang diganggu kepentingannya, seperti perbuatan pidana
“penghinaan” atau perzinaan.”38
Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam
hukum islam, diperlukan unsur normative dan moral sebagai berikut.
1. Secara yuridis normative di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang
menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancan dengan
hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normative mempunyai unsur

37
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materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap
sesuatu yang diperintahkan oleh Allah swt. (Pencipta manusia).
2. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang
secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam
hal ini disebut mukallaf. Mukallaf adalah orang islam yang sudah baligh dan
berakal sehat.39
C. Pertanggungjawaban Pidana
Perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana.
Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan
dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan
kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan
perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian,
membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului
dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa
dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan
perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus
bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan
tindakan tersebut.
Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan
konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin
ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea
dilandaskan pada suatu perbuatan tidak menagkibatkan seseorang bersalah
39
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kecuali jika pikiranorrang itu jahat. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk
dapat

memidana

seseorang,

yaitu

ada

perbuatan

lahiriah

yang

terlarang/perbuatan pidana (actus reus), dan sikap batin jahat/tercela (mns
area).
Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang
objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada
memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya
perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya
pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana
hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan
pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut
masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban
pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang
dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak
pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena
telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban
pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh
hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan
menolak‟ suatu perbuatan tertentu.
Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup
apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum
atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi
rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut
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belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu
adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan
itu

mempunytai

kesalahan

atau

bersalah.

Orang

tersebut

harus

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut
perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang
tersebut.40
Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat islam adalah
pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan
yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut
mengetahui maksud dan akiabt dari perbuatannya itu.
Dalam syariat islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:
1. Adanya perbuatan yang dilarang,
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.
Apabila

terdapat

tiga

hal

tersebut

maka

terdapat

pula

pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula
pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang
yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar
pertanggungjawaban

pada

mereka

ini

tidak

ada.

Pembebasan

pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadis Nabi dan

40
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Alqur‟an. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu
Daud disebutkan:

َّ َّٔصل
َّ  اَ َّى َرسُْْ َل:هللاُ َع ٌَِْا
َّ ٔرض
:د
ٍ  ُرفِ َع ْالقَلَ ُن ع َْي ثَ ََل:ال
َ َ ق٬هللاُ َعلَ ْ٘ َِ َّ َسلَّ َن
َ ِهللا
ِ َع ْي َعا ئِ َشت
ٓ (ّاخزجَ الٌساء.صبِ ِّٔ َحخَّٔ َٗ ْكب َُز
َّ  َّع َِي ال٬َ َّ َع ِي ْال ُو ْبخَلَٔ َحخَّٔ َٗب َْزأ٬َع َِي الٌَّائِ ِن َحخَّٔ َٗ ْسخَ ْ٘قِع
)ّابي هاجت
Artinya“Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Diangkat pena
pencatat amal, dari tiga golongan yaitu orang tidur sampai bangun, orang gila
sampai sembuh, dan anak-anak sampai besar. (HR An-Nasa’i dan Ibnu
Majah).41
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BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA ANAK
A. Pengertian Anak
Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang
merupakan penerus cita-cita pejuang bangsa dan sumber daya manusia bagi
pembangunan nasional. Anak adalah aset bangsa masa depan bangsa dan
negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik
kepribadian anak sekarang maka, makin baik pula kehidupan masa depan
bangsa, begitu pula sebaliknya apabila kepribadian anak tersebut buruk maka
akan buruk pula kehidupan bangsa yang akan datang. Beberapa ketentuan
tentang anak yang diatur dalam undang-undang sebagai berikut:
1. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1 angka 1
“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8
(delapan) tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum
kawin.”42
2. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 angka 2
Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun
dan belum pernah kawin.”43
3. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk
42
43

anak

yang

masih

dalam

kandungan.44
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4. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 1
sub 5 dinyatakan bahwa,
“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun
dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila
hal tersebut demi kepentingannya.”45 1 Maidin Gultom, Opcit. hlm. 39
5. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pasal 1 angka 3
“Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”46
6. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka
1
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.”47
7. Pasal 45 KUHP
“Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16
tahun.”48
8. Pasal 330 ayat 1 KUHPerdata
“Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya
belum genap 21 tahun, terkecuali orang tersebut menikah sebelum umur 21
tahun.49
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Dari keterangan diatas bahwa pengertian anak adalah seorang yang
belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan
belum pernah menikah sebelum umur 18 tahun.
B. Anak Nakal
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak menyebutkan sebagai berikut:
Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang
melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut
peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang
hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
Namun seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, Mahkamah
Konstitusi (MK) melakukan judicial review terhadap pasal 1 angka 1 UndangUndang Pengadilan Anak dimana Mahkamah Konstitusi merubah bunyi pasal
tersebut. Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12
(dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan
belum pernah kawin.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikuensi diartikan sebagai
tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku
dalam suatu masyarakat. Kartini Kartono menegaskan bahwa: Deliquency itu
selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan
yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 (dua puluh dua) tahun.
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Menurut Sudarsono, suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat
dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya
terkandung unsur-unsur anti normatif.
Mardjono Reksodiputro (1995) dalam sebuah makalahnya menyatakan
bahwa apabila ada pendapat yang menyatakan kalau prilaku delinkuen selalu
akan membawa anak (baik pria maupun wanita) menjadi pelaku kejahatan atau
penjahat dimasa yang akan datang adalah keliru. Akan tetapi, beliau
berpendapat bahwa apabila masalah delinkuensi anak itu tidak ditangani
dengan baik, maka pada masa yang akan datang dapat terjadi kenaikan
kriminalitas dalam masyarakat, merupakan pendapat yang logis dan dianut oleh
sebagian masyarakat. Sementara Romli Atmasasmita sendiri berpendapat
bahwa juvenile delinquency adalah sebagai berikut;
Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18
tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma
hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak
yang bersangkutan.50
Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang
vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka
anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering
menuju ke tindakan kejahatan atau kriminal. Andi Mappiare menyatakan
bahwa remaja ingin bebas menentukan tujuan hidupnya sendiri, sedangkan
50

Nashriana, Ibid, hlm. 26-29

38

orang tua masih takut memberikan tanggung jawab kepada remaja sehingga
terus membayangi remajanya. Remaja ingin diakuai sebagai orang dewasa
sementara orang tua masih tidak melepaskannya sebab belum cukup untuk
diberi kebebasan. Remaja sedang berada dalam proses berkembang ke arah
kematangan atau kemandirian, remaja memerlukan bimbingan karena mereka
belum memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya,
juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya.
Menurut B. Simanjuntak, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin
dapat menghasilkan anak nakal adalah:
a. Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk,
emosional;
b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian,
perceraian atau pelarian diri;
c. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat
inderanya, sakit jasmani atau rohani;
d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu
banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur
tangan;
e. Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah
yatim piatu, panti-panti asuhan.
Kartini Kartono mengemukakan bahwa kriminalitas itu pada umumnya
merupakan kegagalan dari sistem pengontrol diri terhadap aksi-aksi instinktif;
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juga menampilkan ketidakmampuan seseorang mengendalikan emosi-emosi
primitif untuk disalurkan pada perbuatan yang bermanfaat. 51
Pada pembahasan ini kita fokuskan pada etiologi criminal yang berarti
mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan yang (aethos= seba-seba),
yang terbagi dalam 3 (tiga) mazhab yaitu:
1. Mazhab Anthropologis atau Mazhab Biologis atau Mazhab Italia,
2. Mazhab Sosiologis atau Mazhab Prancis,
3. Mazhab Biososiologis atau Mazhab Gabungan atau Mazhab convergentie
Ketiga mazhab tersebut termasuk ajaran determinisme, yaitu kehendak
manusia itu, sudah ditentukan terlebih dahulu.
Peletak dasar Mazhab Anthropologis adalah Cesare Lombroso yang
menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kejahatan adalah karena penyebab
dalam, yang bersumber pada bentuk-bentuk jasmaniah, watak, dan rohani
seseorang, sedangkan menurut mazhab Sosiologis faktor penyebab utama dari
kejahatan adalah tingkatan (niveau-theorie) penjahat dan lingkungannya
(milieu-theorie) yang tidak menguntungkan. Tokoh yang mengemukakan
ajaran ini adalah Manouvrier dan Lacassagne. Aliran yang ketiga yaitu mazhab
Biososiologis

menggunakan

theorie

convergentie

(gabungan)

sebagai

penyebab kejahatan. Tokoh mazhab ini adalah Ferry dan Van Bemmelen.
Menurut ajaran ini, timbulnya berbagai bentuk kejahatan dipengaruhi oleh
sederetan faktor-faktor, dimana watak dan lingkungan seseorang banyak
berperan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: siafat, bakat, watak, intelek,
51
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pendidikan, dan pengajaran, suku bangsa, seks, umur, kebangsaan, agama,
ideologi pekerjaan, keadaan ekonomi, dan keluarga.
Di muka telah disebutkan bahwa ketiga mazhab tersebut menganut teori
determinisme, yang mengemukakan bahwa seseorang melakukan kejahatan
ditentukan (determine) oleh pengaruh luar atau lingkungannya, sedangkan
menurut teori indeterminisme, kehendak seseorang untuk melakukan kejahatan
itu dikendalikan oleh kemauan sendiri dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar. 52
C. Perlindungan Anak
Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita
luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai
sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan seluas-luasnya
untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan
sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan
masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul
pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah
matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya
menggantikan generasi terdahulu.
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
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keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak
diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya
dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.53
Ayah dan ibu berkewajiban untuk mengasuh, mendidik, menjaga
kesehatan anak, karena anak itu adalah sebagai amanat dari Allah. Keberadaan
anak mempunyai arti yang penting bagi keluarga. Anak adalah tumpuan
harapan suatu bangsa. Maka bila dalam suatu generasi terjadi persoalan
pendidikan menimpa anak, akan hancurlah bangsa itu di masa depan. Untuk
itu, anak sebagai cikal bakal penopang berdirinya suatu bangsa sedini mungkin
harus mendapat perhatian yang serius. Karena itu, islam memberikan perhatian
pada anak dimulai sejak masih di dalam kandungan.54
Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. 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.
Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan
memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri,
sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.
Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab, bermanfaat yang
mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak
53
54
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tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kereativitas, dan hal-hal lain yang
menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak
terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan
menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:
perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam
bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; perlindungan
anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial,
bidang kesehatan, bidang pendidikan.
Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa
perlindungan anak 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 kemanusian,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang
ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang
mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran,
agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang anak secara
wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.
Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha
melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan
hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam
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peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim
Garuda Nusantara, Mengatakan:
“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak , merupakan satu sisi
pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak sematamata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu
ekonomi, sosial, dan budaya.”
Perlindungan Anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat
perhatian, yaitu:
a. Luas lingkup perlindungan
1. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan,
pemukiman, Pendidikan, kesehatan, hukum.
2. Meliputi hal-hal yang jasmaniyah dan rohaniyah.
3. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang
berakibat pada prioritas pemenuhannya.
b. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
1. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan
terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui,
dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
2. Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam
bentuk

undang-undang

atau

peraturan

daerah,

yang

sederhana

perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan
secara merata dalam masyarakat.
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3. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia
tanpa meengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan dinegara
lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).55
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN PENELITIAN
A. Faktor

Penyebab

Terjadinya

Tindak

Pidana

(No.10/Pid.Sus-

Anak/2017/Pn. Jmb)
Menurut A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, beberapa faktor
penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:
a. faktor lingkungan;
b. faktor ekonomi/sosial;
c. faktor psikologis
Menurut Bisman siregar, kenakalan anak disebabkan oleh modernisasi,
masyarakat belum siap menerimanya. Rumah tangga terbengkalai, karena
kedua orang tua saling menunjang mencari nafkah rumah tangga, berakibat
anak tersia-siakan.56
Seperti yang dilakukan oleh oleh terdakwa Prayogo Sandro Mascik Bin
Sunarno pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016 sekitar pukul 14.00 wib
Saksi Rapita Binti Candra Buana yang masih berumur 15 tahun (lahir pada tgl.
30 April 2001), berkenalan dengan terdakwa Prayogo Sandro Mascik Bin
Sunarno melalui via hand phone, kemudian terdakwa mengajak saksi Rapita
untuk bertemu, namun saksi Rapita dilarang untuk keluar rumah sehingga saksi
Rapita di rumah bibi saksi Rapita, setelah pertemuan tersebut yaitu sekitar
pukul 19.30 wib terdakwa mengirim pesan melalui hand phone bahwa
terdakwa ingin menjadi pacar saksi Rapita, atas keinginan terdakwa tersebut
56
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maka saksi Rapita menyetujuinya, lalu pada hari Sabtu, tanggal 19 November
2016 sekitar pukul 14.30 wib mengajak saksi Rapita untuk jalan-jalan dan
disetujui oleh saksi Rapita, kemudian sekitar pukul 15.30 wib terdakwa dan
saksi Rapita bertemu di Taman Rimba Kota Jambi, saat itu di Taman Rimba
ada abang dari saksi Rapita yaitu saksi Pingky Bin Candra Buana, selanjutnya
terdakwa meminta izin kepada saksi Pingky untuk mengajak saksi Rapita ke
Kasang Pudak untuk mengambil uang, hal itu disetujui oleh saksi Pingky dan
saksi Pingky mengatakan agar pulang sebelum maghrib, ternyata terdakwa
tidak membawa saski Rapita ke Kasang Pudak untuk mengambil uang, akan
tetapi terdakwa membawa saksi Rapita ke rumah temannya terlebih dahulu,
lalu sekitar pukul 21.00 wib terdakwa mengajak saski Rapita ke sebuah Pos
Kamling yang ada di Kel. Tanjung Pinang atau di samping kantor JNE Kec.
Jambi Timur Kota Jambi untuk berkumpul dengan teman terdakwa, dan saat itu
terdakwa berbicara dengan teman-teman terdakwa, lalu sekitar pukul 22.00 wib
terdakwa mengajak saksi Rapita untuk ke belakang Pos Kamling dengan cara
menarik tangan saksi Rapita, lalu saksi Rapita bertanya kepada terdakwa tujuan
ke belakang Pos Kamling dan terdakwa mengatakan “sst…diam be,kalau kamu
ribut aku tinju”, mendengar perkataan terdakwa maka saksi Rapita diam saja,
lalu saat di belakang Pos Kamling terdakwa mencium pipi dan leher saksi
Rapita serta meremas payudara saksi Rapita, lalu terdakwa berusaha membuka
celana yang dipakai saksi Rapita namun di hentikan oleh saksi Rapita,
terdakwa menggerak-gerakkan jari tengahnya tersebut di dalam alat kemaluan
saksi Rapita hingga saksi Rapita merasa kesakitan dan menarik tangan
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terdakwa, lalu saksi Rapita langsung pergi ke depan Pos Kamling, selanjutnya
terdakwa baru mengantar saksi Rapita ke rumahnya pada pagi hari sekitar
pukul 06.30 wib.
Banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan oleh
seseorang anak. Karena suatu kejahatan terjadi disertai penyebab yang
membuat seseorang anak tersebut melakukan suatu kejahatan antara lain,
adanya pengaruh dalam diri seseorang yang mengakibatkan orang tersebut
berbuat jahat, lingkungan tempat tinggal seseorang tersebut membentuk
karakter diri seseorang tersebut menjadi lebih baik dan jahat, faktor ekonomi
seseorang yang kekurangan akan membuat seseorang melakukan perbuatan
kejahatan, Pendidikan yang rendah bisa membuat pola berfikir seseorang untuk
berbuat jahat, perkembangan zaman dan pengaruh budaya asing yang masuk ke
Indonesia bisa merubah seseorang dalam waktu yang sangat singkat, karena
keadaan zaman dan budaya asing sangat pesat. Dalam hal ini peran seorang
keluarga, peran ibu dan ayah sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk
memberikan pendidikan yang baik dan benar yang dalam hal menyikapi
perkembangan zaman.
B. Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana
(No.10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Jmb)
Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara merupakan suatu
aspek yang sangat penting. Didalam memutuskan suatu perkara sangat
dibutuhkan pertimbangan yang matang supaya dapat terwujud yang namanya
putusan yang seadil-adilnya. Disamping itu juga pelaku akan mendapatkan
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kepastian hukum sehingga bisa bermanfaat bagi pelaku dengan pertimbangan
hakim yang sangat teliti dan baik dalam memutuskan perkara.
Dasar pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana No.10/Pid.SusAnak/2017/Pn.Jmb
a. Identitas terdakwa
Nama

: Prayogo Sandro Muscik

Tempat lahir

: Tanjung Enim 28 September 2000

Jenis kelamin

: Laki-Laki

Kebangsaan

: Indonesia

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Pelajar

Pendidikan

: SMKN 2 Kota Jambi Kelas II

Alamat

: RT.25 Kel. Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab.
Muaro Jambi

Dakwaaan : diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU
No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Jo PERPU R.I No. 1 Tahun 2016, dengan
unsur-unsur sebagai berikut :
1. Setiap orang;
2. Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau
membujuk anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
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1. Unsur Setiap Orang.
Yang dimaksud unsur “Setiap Orang” disini adalah unsur pelaku
yaitu: yang melakukan perbuatan itu sendiri dan ditujukan kepada
siapa saja yang tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas
kesalahan yang dilakukan. Mengenai kemampuan bertanggungjawab
dari subjek hukum tersebut menegaskan bahwa: unsur kemampuan
bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat
pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undangundang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik. Unsur mana baru
dibuktikan jika ada keragu-raguan dari seseorang yang melakukan
delik. Bahwa subjek hukum yang bernama Prayogo Sandro Mascik
Bin Sunarto yang dalam pemeriksaan di persidangan telah
memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan Majelis
Hakim dan Penuntut Umum. Dan sampai selesainya pemeriksaan
dipersidangan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa terdakwa
Prayogo

Sandro

Mascik

Bin

Sunarto

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.
Dengan demikian jelas bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggungjawab atas
segala perbuatannya, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” ini
sudah terpenuhi.
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2. Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau
membujuk anak.
Bahwa unsur ini bersifat alternative, jadi jika salah satu telah terbukti
maka dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan. Dari
persidangan terungkap fakta pada awalnya terdakwa dan saksi Rapita
bahwa memang jelas ada unsur ancaman dan paksaan.
3. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa
sesuai hasil Visum Et Reprtum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi,
Nomor: R/30/XI/2016/Rumkit tanggal 24 Nopember 2016 pada
pemeriksaan saksi Rapita, ditemukan: Hymen/ selaput dara tidak utuh
lagi yang diakibatkan kekerasan tumpul. Dengan demikian unsur pasal
“Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah
terpenuhi.
Hakim mempertimbangkan dengan
hal-hal yang memberatkan:
1. Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi Rapita
Hal-hal yang meringankan:
1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki
hidupnya dimasa akan datang
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4. Orang tua terdakwa bersedia membina dan membimbing terdakwa
kearah yang lebih baik sesuai dengan ajaran agama islam
C. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Dalam Kasus Tindak Pidana Anak
(No.10/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Jmb)
Hakim menjatuhkan pasal 28 ayat 1 Jo Pasal 76 E Undang-Undang No.
35 Tahun 2014 tentang perubahan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak Jo Perpu RI No. 1 Tahun 2016 menjatuhkan pidana
kepada anak Prayogo Sandro Mascik Bin Sunarno dengan pidana penjara
selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muaro
Bulian dan menjatuhkan pula dengan pelatihan kerja 2 (dua) bulan di Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) Jambi.
Mengenai jenis-jenis dari pidana menurut UU No.11 Tahun 2012
adalah sebagai berikut.
Pasal 71 ayat pidana pokok bagi anak terdiri atas sebagai berikut.
a. Pidana Peringatan
Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 72 UU No.11 Tahun 2012 dapat
diketahui bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah
tindak pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
b. Pidana dengan Syarat
Dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana dijatuhkan oleh
hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani
masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak
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pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan
hak tertentu yang diterapkan dalam putusan hakim.
1. Pembinaan diluar lembaga
2. Pelayanan masyarakat
3. Pengawasan
c. Pelatihan Kerja
Penjelasan Pasal 78 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa
yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja”
antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang
dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.
d. Pembinaan dalam lembaga
Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau
lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun
swasta.
Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan
perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.
e. Penjara
Pidana penjara pada pasal 79 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 disebut pidana
pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak
pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama
½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap
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orang dewasa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “maksimum ancaman
pidana bagi orang dewasa” dalam penjelasan pasal 79 ayat (2) tersebut
meyebutkan adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak
pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undangundang lain. Adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku
terhadap anak.57
Didalam KUHP pasal 289 menyebutkan, barang siapa dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan
yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama
sembilan tahun. Pasal 292 KUHP juga menyebutkan, orang dewasa yang
melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang
diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa, diancam pidana
penjara paling lama lima belas tahun.58
Analisis yuridis putusan hakim dalam kasus tindak pidana anak pada
kasus ini akan diuraikan mulai dari surat dakwaan, surat tuntutan dan faktafakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut.
Perbuatan terdakwa Prayogo Sandro Mascik Bin Sunarto sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No. 35
Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang

57
58

R. Wiyono, Opcit, hlm. 141-144
R. Soenarto Soerodibroto, Opcit, hlm. 176-177
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Perlindungan Anak Jo UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Jo Perpu
R.I No.1 Tahun 2016.
a. Fakta-Fakta Dipersidangan
1. Keterangan Saksi-Saksi
a. Saksi Rapita Binti Candra Buana, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
-

Bahwa pada hari kamis , tanggal 17 November 2016 sekitar
pukul 14.00 wib terdakwa mengirim sms kosong sebanyak
2 kali ke nomor hand phone milik saksi Rapita

-

Bahwa terdakwa mendapat nomor hand phone saksi Rapita
dari teman terdakwa

-

Bahwa setelah sms dikirim 2 kali, saksi Rapita membalas
sms terdakwa dengan petanyaan “ini siapa”, lalu terdakwa
menjawab dan terjadi perkenalan antara terdakwa dan saksi
Rapita

-

Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Rapita untuk
bertemu, namun karena saksi Rapita dilarang keluar rumah
sehingga terdakwa menemui saksi Rapita dirumah bibi
saksi Rapita

-

Bahwa setelah pertemuan tersebut kemudian sekitar pukul
19.30 wib terdakwa mengirim pesan bahwa terdakwa ingin
menjadi pacar saksi Rapita, atas keinginan terdakwa
tersebut maka saksi Rapita menyetujuinya.
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-

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November
terdakwa mengajak saksi Rapita untuk bertemu, namun
karena saksi Rapita dilarang untuk keluara rumah sehingga
saksi Rapita dirumah bibi saksi Rapita

-

Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Rapita untuk
jalan-jalan dan saksi Rapita menyetujuinya

-

Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 wib terdakwa dan
saksi Rapita bertemu di Taman Rimba Kota Jambi, saat itu
ada abang dari saksi Rapita yaitu Pingky Bin Candra Buana
dan meminta izin kepada saksi Pingky untuk mengajak
saksi Rapita ke Kasang Pudak untuk mengambil uang dan
saksi pingky menyetujuinya dan mengatakan agar pulang
sebelum maghrib

-

Bahwa ternyata terdakwa tidak membawa saski Rapita ke
Kasang Pudak akan tetapi membawa ke rumah temannya
terlebih

dahulu

karena

ingin

memperbaiki

sepeda

motornya, lalu sekitar pukul 21.00 wib terdakwa mengajak
saksi Rapita sebuah Pos Kamling yang ada di Kel. Tanjung
Pinang atau disamping kantor JNE Kec. Jambi Timur Kota
Jambi untuk berkumpul dengan teman terdakwa
-

Bahwa saksi Rapita meminta terdakwa untuk mengantarkan
saksi Rapita pulang ke rumah, namun terdakwa mengatakan
habis bensin selain sepeda motor terdakwa ada juga sepeda
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motor milik teman terdakwa namun menurut keterangan
terdakwa, sepeda motor teman terdakwa habis juga
bensinnya
-

Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa
mengajak saksi Rapita kebelakang Pos dengan cara menarik
tangan saski Rapita, lalu saksi Rapita bertanya tujuan
kebelakang pos kamling dan terdakwa mengatakan diam
be, mendengar perkataan terdakwa maka saksi Rapita
menjadi takut dan diam

-

Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Rapita untuk
membuka semua pakaian saksi Rapita namun saksi Rapita
tidak mau dan saat dibelakang pos terdakwa mencium pipi
dan leher saksi Rapita serta meremas payudara saksi Rapita
lalu terdakwa berusaha membuka celana saksi Rapita
namun dihentikan oleh saski Rapita

-

Bahwa kemudian terdakwa memasukkan jari tengahnya ke
alat kemaluan saksi Rapita dan menggerak-gerakkannya
sampai saksi Rapita merasa kesakitan dan menarik tangan
terdakwa

-

Bahwa terdakwa kemudian berkumpul dengan temantemannya dan sekitar pukul 02.00 wib saksi Rapita tertidur
dan

kembali

lagi

mengulanginya lagi

mendekati

saksi

Rapita

dan
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-

Bahwa kemudian pada pagi hari sekitar pukul 06.00 wib
terdakwa mengantar saksi Rapita pulang ke rumah saksi
Rapita di Tangkit, saat dirumah saksi Rapita ibu saksi
Rapita melihat leher saksi Rapita merah-merah, sehingga
ibu saksi Rapita mengamankan terdakwa

-

Bahwa kemudian ibu saksi Rapita menanyakan apa yang
dilakukan terdakwa terhadap saksi Rapita dan saksi Rapita
menjelaskan semua yang terjadi

b. Saksi Pingky Bin Candra Buana, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
-

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 bNovember 2016
sekitar pukul 15.30 wib terdakwa dan saksi Rapita bertemu
di Taman Rimba Kota Jambi

-

Bahwa saat itu terdakwa meminta izin kepada saksi Pingky
untuk mengajak saksi Rapita ke Kasang Pudak untuk
mengambil uang, hal itu disetujui oleh saksi Pingky dan
saksi Pingky mengatakan agar jangan pulang sebelum
maghrib

-

Bahwa benar terdakwa baru mengantar saksi Rapit
keesokan harinya sekitar pukul 06.30 wib dan benar saat itu
dibagian saski Rapita ada tanda merah
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2. Alat Bukti Surat
-

Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara
Jambi, Nomor: R/30/XI/2016/Rumkit tanggal 24 November
2016 pada pemeriksaan alat kelamin saksi Rapita
ditemukan: Hymen/selaput dara tidak utuh lagi yang
diakibatkan kekerasan tumpul

-

Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Empang Lawang Nomor: AL 9410025004 tanggal 22
Juni 2010 atas nama saksi Rapita yang menerangkan lahir
tanggal 30 April 2001

3. Keterangan Terdakwa
-

Bahwa pada hari kamis tgl 17 November 2016 sekitar
pukul 14.00 terdakwa mengirim sms kosong sebanyak 2
kali ke nomor hand phone saksi Rapita dan terdakwa
mendapat nomor hand phone saksi Rapita dari teman
terdakwa

-

Bahwa setelah dikirim 2 kali sms tersebut, saksi Rapita
membalas sms terdakwa dengan pertanyaan “ini siapa?”,
lalu terdakwa menjawab dan terjadi perkenalan antara saksi
Rapita dan terdakwa

-

Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Rapita untuk
bertemu, namun karena saksi Rapita dilarang untuk keluar
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rumah sehingga terdakwa menenmui saksi Rapita dirumah
bibi saksi Rapita. Setelah pertemuan tersebut kemudian
sekitar pukul 19.30 wib terdakwa mengirim pesan bahwa
terdakwa ingin menjadi pacar saksi Rapita, atas keinginan
terdakwa tersebut saksi Rapita menyetujuinya
-

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tgl 19 November 2016
sekitar pukul 14.30 wib terdakwa mengajak saski Rapita
untuk jalan dan disetujui oleh saski Rapita dan sekitar
pukul 15.30 wib terdakwa dan saksi Rapita bertemu di
Taman Rimba Kota Jambi, saat itu ada abang dari saksi
Rapita yaitu Pingky Bin Candra Buana

-

Bahwa selanjutnya terdakwa meminta izin kepada saksi
Pingky untuk mengajak saksi Rapita ke Kasang Pudak
untuk mengambil uang, hal itu disetujui oleh saksi Pingky
dan saksi pingky mengatakan agar pulang sebelum maghrib

-

Bahwa terdakwa tidak membawa saksi Rapita ke Kasang
Pudak akan tetapi membawa kerumah temannya dulu
karena terdakwa ingin memperbaiki sepeda motornya, lalu
sekitar pukul 21.00 wib terdakwa mengajak saksi Rapita ke
sebuah Pos Kamling yang ada di Kel. Tanjung Pinang atau
disamping kantor JNE Kec. Jambi Timur Kota Jambi untuk
berkumpul dengan teman terdakwa
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-

Bahwa saksi Rapita meminta terdakwa untuk mengantar
saksi Rapita kerumah, namun terdakwa mengatakan bensin
terdakwa habis jadi tidak bisa mengantar terdakwa

-

Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa
mengajak saksi Rapita kebelakang Pos Kamling dengan
cara menarik tangan saksi Rapita, lalu saksi Rapita bertanya
kepada terdakwa tujuan kebelakang Pos

dan terdakwa

mengatakan “ diam be” mendengar perkataan terdakwa
saksi Rapita takut dan diam saja
-

Bahwa terdakwa meminta saksi Rapita untuk membuka
semua pakaian saksi Rapita, namun saksi Rapita tidak mau
dan saat dibelakang Pos terdakwa mencium pipi dan leher
saksi Rapita serta meremas payudara saksi Rapita, lalu
terdakwa berusaha membuka celana yang dipakai saksi
Rapita namun dihentikan oleh saksi Rapita

-

Bahwa terdakwa memasukkan jari nya ke alat kemaluan
saksi Rapita, lalu menggerak-gerakkannya hingga saksi
Rapita kesakitan dan menarik tangan terdakwa. Dan
kemudian terdakwa berkumpul kembali dengan temanteman terdakwa dan sekitar pukul 02.00 wib saat saksi
Rapita tertidur, terdakwa kembali mendekati saksi Rapita
dan kembali memegang payudara saksi Rapita dan
memasukkan jarinya lagi
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-

Bahwa kemudian terdakwa kembali bergabung dengan
teman-teman terdakwa, sedangkan saksi Rapita kembali
tidur didalam Pos dan pada pagi harinya sekitar pukul 06.00
wib terdakwa mengantar saksi Rapita pulang ke rumah
saksi Rapita di Tangkit

4. Barang Bukti
-

1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam
bertuliskan you and imagination

-

1 (satu) lembar celana Panjang warna orange

5. Fakta Hukum
-

Bahwa pada hari Sabtu tgl 19 November 2016 sekitar pukul
22.00 wib terdakwa membawa saksi Rapita ke samping
kantor JNE di Kec. Jambi Timur Kota Jambi, lau terdakwa
mengajak saksi Rapita untuk ke Pos Kamling yang ada
didekat kantor JNE tersebut dengan cara menarik tangan
saksi Rapita, lalu saksi Rapita bertanya kepada terdakwa
tujuan kebelakang Pos dan terdakwa mengatakan “diam be”
mendengar perkataan terdakwa maka saksi Rapita diam saja

-

Bahwa saat di belakang pos kamling terdakwa mencium
pipi dan leher saksi Rapita serta meremas payudara saksi
Rapita, lalu berusaha membuka celana yang dipakai saksi
Rapita namun dihentikan oleh saksi Rapita
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-

Bahwa kemudian terdakwa memasukkan jari kanannya ke
alat kemaluan saksi Rapita dan menggerak-gerakkannya
didalam alat kemaluan saksi Rapita hingga saksi Rapita
merasa kesakitan dan menarik tangan terdakwa

-

Bahwa kemudian terdakwa bergabung dengan temantemannya dan sekitar pukul 02.00 wib saat saksi Rapita
tertidur, terdakwa kembali memegang payudara saksi
Rapita dan memasukkan jarinya ke alat kemaluan saksi
Rapita

-

Bahwa kemudian terdakwa kembali bergabung dengan
teman-teman terdakwa, sedangkan saksi Rapita kembali
tidur didalam pos dan terdakwa baru mengantar saksi
Rapita ke rumahnya pada hari sekitar pukul 06.30 wib,
namun sebelumnya terdakwa mampir dulu ke pom bensin
untuk mengisi minyak sepeda motornya

6. Analisa Yuridis
Setelah diuraikan tentang fakta-fakta persidangan yang yang
meliputi keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, saling bersesuaian
dan juga dari keterangan terdakwa serta adanya barang bukti maka
sampailah pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana
yang didakwakan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No. 35
Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Jo UU No. 23 Tahun 2002 tentang
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perlindungan Jo PERPPU R.I No. 1 Tahun 2016, dengan unsurunsur sebagai berikut:
1. Setiap orang;
2. Telah

melakukan

kekerasan

atau

ancaman

kekerasan,

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
a. Unsur Setiap Orang.
Yang dimaksud unsur “Setiap Orang” disini adalah unsur
pelaku yaitu: yang melakukan perbuatan itu sendiri dan
ditujukan kepada siapa saja yang tidak dapat dilepaskan
dari pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan.
Mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subjek
hukum tersebut menegaskan bahwa: unsur kemampuan
bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini
dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan
perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur
yang diam dalam setiap delik. Unsur mana baru dibuktikan
jika ada keragu-raguan dari seseorang yang melakukan
delik. Bahwa subjek hukum yang bernama Prayogo Sandro
Mascik

Bin

Sunarto

yang

dalam

pemeriksaan

di

persidangan telah memberikan jawaban dengan lancar dan
jelas atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum.
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Dan sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan tidak
ada bukti yang menyatakan bahwa terdakwa Prayogo
Sandro

Mascik

Bin

dipertanggungjawabkan

Sunarto

atas

segala

tidak
tindakan

dapat
dan

perbuatannya. Dengan demikian jelas bahwa terdakwa
adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya,
dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” ini sudah
terpenuhi.
b. Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa,

melakukan

tipu

muslihat,

melakukan

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak. Bahwa
unsur ini bersifat alternative, jadi jika salah satu telah
terbukti maka dengan demikian unsur ini telah dapat
dibuktikan. Dari persidangan terungkap fakta pada awalnya
terdakwa dan saksi Rapita bahwa memang jelas ada unsur
ancaman dan paksaan.
c. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul.
Bahwa sesuai hasil Visum Et Reprtum dari Rumah Sakit
Bhayangkara Jambi, Nomor: R/30/XI/2016/Rumkit tanggal
24 Nopember 2016 pada pemeriksaan saksi Rapita,
ditemukan: Hymen/ selaput dara tidak utuh lagi yang
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diakibatkan kekerasan tumpul. Dengan demikian unsur
pasal “Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul” telah terpenuhi.
Pengadialn Negeri Jambi telah membaca surat-surat dalam berkas
perkara. Telah mendengar keterangan saksi, keterangan anak, dan melihat
barang bukti. Menimbang dan seterusnya; mengingat ketentuan pasal 82 ayat
1 Jo Pasal 76 E UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak Jo PERPU RI No 1 Tahun 2016 Mengadili
1. Menyatakan Anak Prayogo Sandro Mascik Bin Sunarto telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidan, membujuk
anak untuk melakukan Perbuatan Cabul
2. Menjatuhkan pidana kepada anak Prayogo Sandro Mascik Bin Sunarto
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Muaro Bulian dan

menjatuhkan pula dengan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan di Balai
Pemasyarakatan (Bapas) Jambi
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh anak dikurangi
dari seluruh pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar anak tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti
6. Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
2.000,-. (dua ribu rupiah)
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Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017, oleh
Oktafiatri Kusumaningsih SH., M.Hum sebagai hakim tunggal. Putusan
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Eli Norita sebagai Panitra
pengganti pada pengadilan negeri Jambi dan dihari oleh Noraida S. SH Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan anak dengan didampingi
oleh penasehat hukum anak, orang tua dan petugas BAPAS Jambi.59
Menurut penulis dalam kasus seorang anak pelaku tindak pidana tetap
harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku supaya ada efek jera.
Hukuman terhadap seorang anak pelaku tindak pidana setengah hukuman dari
orang dewasa. Tetapi seorang hakim juga harus mempertimbangkan sesuai
dengan kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak harus diberikan
sanksi pidana penjara dengan mempertimbangkan salah satunya seorang anak
baru pertama melakukan tindak pidana dan juga orang tua anak mau
bertanggungjawab mendidik anak. Dalam kasus putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2017/PN.Jmb seharusnya anak yang melakukan tindak pidana tidak
harus dijatuhkan hukuman pidana penjara selagi orang tua anak mau mengurus,
mendidik anak kearah yang lebi h baik lagi. Sesuai dalam pasal 26 ayat 1
Undang-Undang

No 35 tahun 2014 bahwa orang tua berkewajiban dan

bertanggungjawab untuk Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi
anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
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minatnya. Dengan orang tua mendidik dan menumbuhkembangkan anak sesuai
bakat dan minatnya anak akan dapat berubah kearah yang lebih baik lagi.
Dengan anak mendapat perhatian dan didikan dari orang tua anak bisa lebih
aktif dan dengan kebiasaan buruk anak akan hilang dengan kegiatan dan
didikan dari orang tua. Orang tua sangat berperan penting dalam
perkembangan dan pertumbuhan anak. Disetiap perubahan anak orang tua
sangatlah dibutuhkan oleh anak. Orang tua juga bisa menjadi sekaligus sahabat
bagi anak sehingga segala sesuatu bisa dikomunikasikan dengan baik seperti
memberikan pemahaman tentang kenapa terjadi perubahan fisik pada saat
remaja. Hubungan antara orang tua dengan anak adalah hubungan yang
memang berjalan secara alamiah, dilaksanakan dalam bentuk kasih sayang
yang murni, rasa kasih sayang antara orang tua dengan anaknya tersebut
memberi refleksi terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan anak.
Dalam hukum islam disebutkan anak merupakan amanah terhadap orang
tuanya. Jika para orang tua mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang
baik, membiasakan mereka dengan kebiasaan-kebiasaan terpuji, kemudian
mengajarkannya dan menumbuhkannya pada diri mereka. Maka hal itu akan
menjadi pahala tersendiri terhadap orang tua. Namun jika keduanya
meremehkan anak-anaknya, tidak mau memperhatikan dan mendidiknya, maka
hal itu akan mempersulitnya nanti dihari kiamat, pada saat dia menghadap pada
tuhannya. Perbandingan antara hukum islam dengan hukum posistif
menyebutkan bahwa peranan orang tua sangat penting sekali. Anak bisa saja
menjadi jahat akibat kurangnya perhatian dari orang tua dan sebaliknya, anak
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bisa saja baik jika perhatian orang tua terhadap anak baik. Seharusnya kalau
orang tua mau bertanggungjawab mendidik anak sebaiknya anak dikembalikan
kepada orang tuanya karena ada hubungan bathin yang sangat erat dalam hal
mendidik anak dan anak akan berubah menjadi lebih baik lagi.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan
beberapa

pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil

kesimpulan

berdasarkan

hasil

temuan

penelitian

dengan

menggunakan teori yuridis normative dianataranya adalah:
1. Seorang anak yang melakukan tindak pidana disebabkan karena dua faktor,
faktor internal yaitu anak bisa menjadi buruk karena kurangnya perhatian,
pendidikan, dan tanggung jawab dari orang-orang terdekat dengan anak
artinya keluarga dan faktor eksternal yaitu anak bisa menjadi buruk
disebabkan pergaulan dengan orang lain, selain dari lingkungan keluarga.
2. Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana
(No.10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jmb).Terdakwa
mengakui perbuatannya, Terdakwa

berterus

terang

dan

belum pernah dihukum, Terdakwa

masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki hidupnya dimasa
akan dating, Orang tua terdakwa bersedia membina dan membimbing
terdakwa kearah yang lebih baik sesuai dengan ajaran agama islam.
3. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Dalam Kasus Tindak Pidana Anak
(No.10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Jmb)
Hakim menjatuhkan pasal 28 ayat 1 Jo Pasal 76 E Undang-Undang No. 35
Tahun 2014 tentang perubahan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak Jo Perpu RI No. 1 Tahun 2016 menjatuhkan
pidana kepada anak Prayogo Sandro Mascik Bin Sunarno dengan pidana
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penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA) Muaro Bulian dan menjatuhkan pula dengan pelatihan kerja 2
(dua) bulan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Jambi.
Memang pelaku tindak pidana harus dihukum sesuai dengan hukum
yang berlaku sekalipun pelakunya seorang anak. Supaya ada efek jera dan
tidak

mengulangi

perbuatannya.

Tetapi

hakim

juga

harus

mempertimbangkan sesuai dengan kondisi anak sebagai pelaku tindak
pidana.

Tidak

harus

diberikan

sanksi

pidana

penjara

dengan

mempertimbangkan anak baru pertama melakukan tindak pidana dan juga
orang tua anak mau bertanggungjawab mendidik anak. Sesuai dalam pasal
26 ayat 1 Undang-Undang

No 35 tahun 2014 bahwa orang tua

berkewajiban dan bertanggungjawab untuk Mengasuh, memelihara,
mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai
dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
B. Saran
Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana memang diputus sesuai
dengan bukti-bukti yang ada, tapi efek baik dan buruknya perlu juga
dipertimbambang terhadap pelaku tindak pidana untuk dapat berubah kearah
yang lebih baik lagi. Artinya diberikan kesempatan berubah terhadap pelaku
tindak

pidana

kalau

baru

pertama

kali

melakukan

tindak

pidana.
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