BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Anak adalah bagian dari generasi muda dan salah satu sumber daya
manusia yang merupakan penerus cita-cita bangsa. Anak wajib untuk
mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan anak tersebut dinyatakan
dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpastisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengingat hal
tersebut, segala kegiatan berupa perlindungan hukum adalah untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Selain itu, anak perlu pula mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Tidak jarang anak mengalami kekerasan berupa penganiayaan,
namun dapat ditemukan pula anak menjadi pelaku penganiayaan.
Penganiayaan sendiri adalah perbuatan dimana seseorang dengan sengaja
menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka secara fisik
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pada orang lain. Perbuatan penganiayaan dapat dilatarbelakangi oleh bermacammacam motif, misalnya pengaruh lingkungan yang kurang baik, balas dendam, iri
hati dan sebagainya. Sebagai suatu perbuatan pidana, penganiayaan juga diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Bab
XX tentang penganiayaan dari pasal 351 sampai pasal 358 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP)1.
Walaupun belum dewasa, dalam realita dapat ditemui anak yang
melakukan perbuatan atau tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan yang
dilakukan oleh anak di bawah umur seringkali disebabkan oleh faktor yang
berasal dari luar atau dari lingkungan, padahal anak itu sendiri bisa jadi tidak
paham betul apa yang mereka perbuat dan risiko apa yang akan mereka dapatkan.
Faktor lain yang seringkali terjadi anak melakukan penganiayaan dikarenakan
anak kurang mendapat kasih sayang dari orang tua, faktor lingkungan,
ketidakharmonisan dalam keluarga, dan kurangnya pendidikan serta anak
melakukan penganiayaan karena dibujuk dengan imbalan seperti 2 siswi SMP di
Makassar yang menjadi tersangka atas penganiayaan terhadap 2 siswi dari
sekolah lain2.
Masa depan seorang anak masih panjang, oleh karenanya kepribadian
anak, mental anak dan pendidikan anak masih harus dikembangkan dan dalam
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Moeljatno, 2011, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Jakarta: PT Bumi Aksara, cetakan kedua
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perkembangannya masih dibutuhkan banyak pendampingan dari segala aspek.
Kurangnya pendampingan sejak dini pada anak mengakibatkan perkembangan
anak menjadi terhambat.
Perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum telah
ditentukan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dan hal
itu dilaksanakan melalui perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai
dengan martabat dan hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus,
penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk
kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatataan terus-menerus terhadap
perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk
mempertahankan

hubungan

dengan

orang

tua

atau

keluarganya,

dan

perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk
menghindari labelisasi3.
Selain dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya,
menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum pidana dapat dikenakan dua
jenis sanksi, yaitu pidana dan tindakan. Bagi pelaku tindak pidana yang berumur
14 (empat belas) tahun ke bawah hanya dapat dikenai tindakan sebagaimana
diatur dalam pasal 69 ayat (2)Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan
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bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas dapat dipidana
berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak4.
Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak
terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan sesuai dengan bunyi pasal 71
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, Undang-Undang
Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam dalam hal anak belum
berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana,
Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional
mengambil keputusan sesuai bunyi Pasal 21 undang-undang tersebut yakni dapat
mengembalikan anak kepada orang tuanya atau dipelihara oleh negara.
Penyidik, jaksa serta Hakim dalam kasus anak, dalam melakukan
tugasnya memeriksa anak yang berkonflik dengan hukum pidana, harus sedapat
mungkin melindungi mental anak. Salah satu contohnya adalah tidak
menggunakan seragam dinas. Situasi dalam pemeriksaan atau persidangan juga
dikondisikan tidak seperti sidang pada umumnya, seperti dalam Pasal 22
Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang
berbunyi : “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan,
Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam
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memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai
toga atau atribut kedinasan”5.
Pada waktu persidangan, sidang harus tertutup untuk umum dan hanya
dihadiri oleh anak yang bersangkutan, orang tua/wali/orang tua asuh, penasihat
hukum dan pembimbing kemasyarakatan atau orang tertentu atas izin Hakim.
Sidang dapat terbuka bila ada faktor tertentu yang sangat khusus. Negara tidak
membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum status
sebagai tahanan maupun anak didik. Keduanya harus mendapatkan pemenuhan
kebutuhan fisik, psikis dan spiritual yang sama. Perbedaanya terletak pada bahwa
anak yang berstatus tahanan tidak dilibatkan dalam kegiatan latihankerja atau
keterampilan maupun pendidikan yang berada di LAPAS ataupun RUTAN, serta
mereka boleh menggunakan pakaian pribadi6.
Dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang
melakukan tindak pidana penganiayaan maka terhadap anak tidak diterapkan
pidana layaknya orang yang telah dewasa. Pidana yang diterapkan terhadap anak
umumnya lebih ringan daripada orang dewasa dan pidana ini harus pula
mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi anak.
Mengingat kebutuhan khusus anak yang perlu diperhatikan oleh Negara,
termasuk aparat penegak hukum, dalam kesempatan ini Penulis ingin melihat
realita penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana
5
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Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2006 – 2007.
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penganiayaan dan melihat realita apakah penerapan sanksi pidana terhadap anak
tetap memperhatikan hak asasi anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, Penulis
berkeinginan melaksanakan penelitian dengan mengambil judul: “Penerapan
Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan
dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Anak (Studi Kasus Nomor
10/Pid.Sus/Anak/2017/PN Smg)”.
B. Perumusan Masalah :
Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian
dirumuskan sebagai berikut:
1.

Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap
anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan?

2.

Apakah sanksi yang diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana
penganiayaan telah dilaksanakan dalam konteks perlindungan hak asasi
anak?

3.

Apa hambatan yang ditemui Hakim dalam menerapkan sanksi pidana
terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim menerapkan sanksi pidana
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.
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2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui Hakim dalam menerapkan
sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan.
3. Untuk mengetahui realisasi penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku
tindak pidana penganiayaan dalam konteks perlindungan hak asasi anak.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian dilakukan untuk memberikan sumbangan baik secara teoretis
atau praktis :
1.

Manfaat Teoretis
Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum
khususnya hukum pidana berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum pidana khususnya pelaku tindak pidana
penganiayaan.

2.

Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada
pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan
hukum secara komperehensif terhadap anak pelaku tindak pidana
penganiayaan.

E. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka
penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif. Berdasarkan hal
7

tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode
kualitatif yang menekankan pada pemahaman atas suatu rumusan masalah
untuk menjelaskan gejala hukum yang luas. Metode kualitatif tidak
menggunakan bantuan penghitungan matematis atau statistik dalam
menganalisis permasalahan. Menurut Petrus Soerjowinoto dkk., metode
ini berdasarkan pada (1) bukti-bukti nyata di lapangan, (2) metode ini
menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data dan
(3) penelitian ini memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman
mengenai makna-makna data yang diperolehnya7.
2. Spesifikasi penelitian
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif
maksudnya adalah peneliti akan memberikan gambaran mengenai
pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak
sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, secara khusus dalam kasus
yang

diangkat

dalam

penelitian

yakni

kasus

Nomor

10/Pid.Sus/Anak/2017/PN Smg yang diperiksa dan diputus di Pengadilan
Negeri Semarang. Isi putusan kasus ini dikaji apakah sudah sesuai dengan
konteks perlindungan hak asasi anak. Analitis maksudnya peneliti
menganalisis hasil yang dideskripsikan tersebut dengan peraturan
perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
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tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Objek Penelitian
Objek penelitian mencakup seluruh informasi yang berkaitan
dengan pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap
anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam konteks
perlindungan hak asasi anak di Pengadilan Negeri Semarang. Elemenelemen yang akan diteliti oleh Penulis dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Berkas Kasus Perkara Nomor 10/Pid.Sus/Anak/2017/PN Smg
b. Bapas Anak.
c. Hakim Anak
d. Anak pelaku tindak pidana penganiayaan, orang tua dan/atau wali
dan/atau penasihat hukum anak (jika dimungkinkan).
e. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan
hak asasi anak.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang terkait dengan objek penelitian,
Penulis menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan data, yaitu
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a. Studi kepustakaan
Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun
informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek
penelitian di dalam literatur atau peraturan perundang-undangan.
Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah,
ensklopedia, dll. Metode ini dilakukan untuk mencari data sekunder
yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti atau sumber lain yang
telah diolah sebelumnya oleh pihak ketiga.
Data sekunder ini bersumber dari :
1) Bahan Hukum Primer
a) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945
b) Konvensi tentang Hak-hak Anak Disetujui oleh Majelis
Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20
November 1989 berdasar Keputusan Presiden Nomor 36
Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak
c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
d) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)
e) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak jo. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
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f) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahanbahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan
dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum
primer. Dalam penelitian ini digunakan hasil karya ilmiah para
sarjana, laporan penelitian, dan hasil pemikiran yang tertuang
dalam makalah atau literatur yang berkaitan dengan penerapan
sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
penganiayaan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan yang memberikan penjelasan informasi tentang
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri
dari bibliografi, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia atau
Inggris, dan Ensiklopedia yang berhubungan dan dapat
memberikan penjelasan informasi terkait permasalahan yang
diteliti bilamana dibutuhkan8.
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b. Studi Lapangan
Studi lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara
dengan narasumber. Narasumber yang ditunjuk dalam hal ini adalah
Hakim Anak dan Petugas Bapas Anak.
5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data
Data yang telah diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data,
kemudian diolah dengan cara mengelompokkan data dan memilih data
yang relevan dengan perumusan masalah. Data yang relevan dan dapat
menjawab perumusan masalah akan digunakan, sedangkan data yang
tidak relevan akan diabaikan. Proses pengelompokan dan pemilihan data
tersebut disebut sebagai proses editing. Setelah itu maka data akan
disusun secara sistematis dalam bentuk uraian-uraian dan dilakukan
analisis.
6. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini metode
analisis kualitatif. Di muka sudah dijelaskan bahwa metode ini tidak
menggunakan bantuan ilmu statistik ataupun hitungan matematis dalam
menganalisis permasalahan. Analisis yang dilakukan terhadap data yang
diperoleh adalah analisis isi (content analysis) terhadap elemen
penelitian. Data yang dianalisis adalah berkas kasus, peraturan
perundang-undangan yang terkait dan rekaman atau notulensi hasil
wawancara.
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F. Sistematika Penulisan
Berikut adalah rencana sistematika Penulisan skripsi :
Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika Penulisan.
Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang menguraikan bahan pustaka
serta teori-teori guna mendukung penelitian ini meliputi teori pemidanaan,
jenis-jenis sanksi pidana, pengertian anak, perlindungan hukum dan hak asasi
anak, sanksi pidana terhadap anak, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana,
faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, pengertian tindak
pidana penganiayaan dan unsur-unsurnya, jenis-jenis putusan pengadilan.
Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi
pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak sebagai
pelaku tindak pidana penganiayaan, hambatan yang ditemui Hakim dalam
menerapkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan,
penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan
dalam konteks perlindungan hak asasi anak.
Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran Penulis
terhadap permasalahan yang diangkat.
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