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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang 

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

keHakiman di lingkungan peradilan umum yang terletak di jalan Siliwangi 

No.512, Kembangarum, Semarang Barat., Kota Semarang, Jawa Tengah 50146. 

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi 

Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km2 yang terdiri dari 16 

(enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan. 

Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut: 

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai 

dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan keHakiman. 

2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya. 

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum 

yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-

pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut 

dimungkinkan berdasarkan pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang 

kekuasaan keHakiman: Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu 

lingkungan peradilan. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan 

khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap 
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pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relative untuk 

mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya
57

.  

Gambar 3.1. 

Pengadilan Negeri Semarang 

 

 

Sumber Data: Gambar diambil pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 

 

Pengadilan Negeri Semarang memiliki visi dan misi; adapun visi dari 

Pengadilan Negeri Semarang yaitu mengutamakan pelayanan publik di bidang 

pelayanan hukum dan keadilan yang berintegritas dalam rangka menuju 

akreditasi dan misi dari Pengadilan Negeri Semarang yaitu mengoptimalkan 

                                                             
57http://www.pn-
semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=48&lang=id diakses 
pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 07:36. 

http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=48&lang=id
http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=48&lang=id


60 
 

pelayanan publik di bidang penegakan hukum dan keadilan di wilayah 

Pengadilan Negeri Semarang
58

.  

Pengadilan Negeri Semarang memiliki 6 (enam) ruang sidang yang dapat 

digunakan untuk menyidangkan perkara-perkara pidana, perdata, niaga dan 

perkara-perkara pidana yang melibatkan anak.  

Daftar ruang sidang di Pengadilan Negeri Semarang: 

1. Ruang Sidang Utama 

2. Ruang Sidang I 

3. Ruang Sidang II 

4. Ruang Sidang III 

5. Ruang Sidang Niaga I 

6. Ruang Sidang Niaga II 

Adapun struktur organisasi di Pengadilan Negeri Semarang adalah 

sebagaimana digambarkan di bawah ini: 
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Ibid, diakses pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 08:01. 
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Gambar 3.2. 

Struktur Pengadilan Negeri Semarang 

 

Sumber Data:  

http://www.pnsemarangkota.go.id 

 

Keterangan Gambar: 

1. Ketua Pengadilan bertugas: 

a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi 

keuangan rutin/pembangunan, 

b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan 

memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para 

Hakim maupun seluruh karyawan, 



62 
 

c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan 

pengawasan atas  : 

1) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim 

dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah 

hukumnya, 

2)  Masalah-masalah yang timbul, 

3)  Masalah tingkah laku/ perbuatan Hakim, pejabat Kepaniteraan 

Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya, 

4)  Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk 

diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung. 

d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk 

membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita 

acara serta berkas perkara, 

e. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat 

tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara 

secara prodeoatau tanpa membayar biaya perkara). 

2. Wakil Ketua Pengadilan bertugas: 

a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan 

jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya, 

b. Mewakili ketua bila berhalangan, 

c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua, 
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d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan 

tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang 

berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua. 

3. Hakim bertugas: 

a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan 

KeHakiman. Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan 

mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya, 

b. Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari keadilan 

dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan danrintangan 

agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 

4. Panitera bertugas: 

a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan, 

b. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus 

menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya 

perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan, 

c. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, 

akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat 

bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan, 

d. Membuat salinan putusan, 

e. Menerima dan mengirimkan berkas perkara, 

f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan 

oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. 
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5. Wakil Panitera bertugas: 

a. Membantu pimpinan  Pengadilan dalam membuat program kerja jangka 

pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya, 

b. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan 

tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik, 

c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, 

d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya. 

6. Panitera Muda bertugas: 

a. Membantu pimpinan  Pengadilan dalam membuat program kerja jangka 

pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya, 

b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan 

pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-

masing. 

7. Panitera Pengganti bertugas: 

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta 

melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang 

bersangkutan. 

8. Sekretaris bertugas: 

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum 

Pengadilan. 

9. Wakil Sekretaris bertugas: 

Membantu tugas pokok Sekretaris. 
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10. Kepala sub Bagian Umum bertugas: 

a. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan, 

b. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara. 

11. Kepala sub Bagian Keuangan: 

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan 

pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut 

pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan. 

12. Kepala sub Bagian Kepegawaian bertugas: 

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris 

yang: 

a. Menangani keluar masuknya pegawai, 

b. Menangani pensiun pegawai, 

c. Menangani kenaikan pangkat pegawai, 

d. Menangani gaji pegawai, 

e. Menangani mutasi pegawai, 

f. Menangani tanda kehormatan, 

g. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll
59

. 

B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Sanksi Pidana terhadap Anak 

sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan 

Sebelum memasuki pembahasan tentang Pertimbangan Hakim dalam 

menerapkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 

                                                             
59

Ibid, diakses pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 09:25. 
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penganiayaan, berikut dipaparkan jumlah kasus tindak pidana anak yang 

diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dari tahun 2014-2018: 

Tabel 3.1. 

Jumlah Kasus Tindak Pidana Anak di PN Semarang 

NO KASUS TAHUN 

2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

1 Pencurian  7 18 7 10 6 48 

2 Kejahatan 2 2 3 1  8 

3 Penganiayaan 1  2 1 1 5 

4 Narkotika 2 1 2 3 2 10 

5 Tindak Pidana 

Senjata Api atau 

Benda Tajam 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

6 Pemerasan dan 

Pengancaman 

 

 

1  1  2 

7 Kejahatan terhadap 

Kesusilaan 

 1    1 

8 Perlindungan Anak   5 3 2 10 

9 Pengeroyokan yang 

Menyebabkan Luka 

Ringan, Luka Berat 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

10 Kesehatan    1  1 

11 Pengeroyokan yang 

Menyebabkan 

Kematian 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

12 Pembunuhan      3 3 

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Ngeri Semarang 

Berdasarkan Tabel 3.1. di atas, maka jumlah pelaku tindak pidana anak 

yang diputus di Pengadilan Negeri Semarang sejak tahun 2014-2018 adalah 

sebanyak sembilan puluh dua (92) kasus anak yang berhadapan dengan hukum. 

Mengenai jumlah kasus penganiayaan tersebut, berdasarkan hasil 

wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang beranggapan 

bahwa: 
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“peran orang tua untuk membentuk kepribadian anak sangatlah penting 

karena pendidikan pada awalnya bermula dari dalam keluarga itu sendiri 

dan upaya pemerintah juga sangatlah penting dengan contoh sekarang 

masih banyak anak jalanan yang terlantar dijalan, pergaulan mereka 

sangatlah bebas dan rentan dengan tindakan kriminal, dengan sebaiknya 

pemerintah  lebih lagi memperhatikan anak yang terlantar dijalan dengan 

cara melakukan pelatihan-pelatihan yang dapat berguna bagi masa depan 

anak tersebut”
60

. 

 

Perhatian orang tua terhadap anak-anaknya sangatlah penting dikarenakan 

awal mula pendidikan dimulai di dalam keluarga itu tersebut dan disini 

pemerintah juga harus lebih lagi memperhatikan anak-anak jalanan agar mereka 

tidak menjadi terdidik dan terlatih.  

Berikut adalah Kasus Posisi salah satu kasus Tindak Pidana Penganiayaan 

yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan 

Nomor: 10/Pid.Sus/Anak/2017/Pn Smg.: 

Identitas Pelaku: 

Nama                                  : DAS bin SPM 

Tempat Lahir       : Semarang 

Umur / Tanggal Lahir      : 16 Tahun / 21 Januari 2001 

Jenis Kelamin       : Laki-Laki 

Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia 

Tempat Tinggal Alamat                                        : Blok Desa RT 16 RW 05 Kelurahan 

Kasugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, 

 Tanggulrejo Barito Kelurahan Mlatiharjo Kecamatan Semarang Timur Kota 

Semarang 

Agama Agama                                   : Islam 

Pekerjaan Pekerjaan                               : Tidak Bekerja 

Pendidikan Pendidikan                             : SD (Kelas II) 

 

 

                                                             
60

Wawancara dengan hakim Fatchurrochman, SH. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 

Februari 2018 
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Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum  dengan 

dakwaan sebagai berikut: 

1. Primair  
 

Bahwa ia Anak DAS bin SPM pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 

sekitar jam 03:00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang 

masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat Jl. 

Tambakrejo Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara 

tepatnya di bawah jembatan Jl. Tambakrejo atau setidak-tidaknya pada 

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 

Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah 

melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat terhadap 

saksi Turmudi bin Mafuhkin; perbuatan mana dilakukan terdakwa 

dengan cara sebagai berikut:  

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat saksi 

Turmudi bin Mafuhkin sedang bercakap-cakap dengan saksi Abdul 

Kalim bin Musarah tiba-tiba datang anak DAS bin SPM dari samping kiri 

saksi Turmudi bin Mafuhkin dan langsung membacok saksi Turmudi bin 

Mafuhkin dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit sebanyak 1 

(satu) kali kea rah kepala saksi Turmudi bin Mafuhkin yang mengenai 

bagian kening sebelah kiri saksi Turmudi bin Mafuhkin. Setelah 

membacok saksi Turmudi bin Mafuhkin, anak DAS bin SPM langsung 

melarikan diri. 

Bahwa anak DAS bin SPM mengakui telah membacok saksi Turmudi bin 

Mafuhkin dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit sebanyak 1 

(satu) kali kearah kepala saksi Turmudi bin Mafuhkin dengan tujuan 

untuk membalaskan dendam sebab saksi Turmudi bin Mafuhkin pernah 

memukuli anak DAS bin SPM sebelumnya. 

Bahwa akibat perbuatan anak DAS bin SPM, saksi Turmudi bin 

Mafuhkin mengalami luka bacok pada bagian kening sebelah kiri. Hal ini 

sesuai dengan Visum Et Repertum No.21/RM/RSI-SA/I/2017 tanggal 13 

Januari 2017 an. Turmudi bin Mafuhkin yang dikeluarkan RSI Sultan 

Agung Semarang dan ditandatangani oleh Dr. Nur Ita Fitriana yaitu 

dokter jaga pada RSI Sultan Agung Semarang, yang pada visum tersebut 

menerangkan bahwa benar dokter jaga tersebut telah memeriksa 

seseorang yang bernama Turmudi bin Mafuhkin pada tanggal 01 Januari 

2017 jam 02:00 WIB. Kesimpulan: luka bacik di kepala bagian depan 

kiri sebesar diameter 5 cm; leher, dada, perut dan anggota gerak lain 

tidak ada kelainan. 

Perbuatan Anak DAS bin SPM sebagaimana diatur dan diancam 
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dalam pasal 351 ayat (2) KUHP. 

 

2. Subsidiair 

   

Bahwa ia Anak DAS bin SPM pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 

sekitar jam 03:00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang 

masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat Jl. 

Tambakrejo Keluarahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara 

tepatnya di bawah jembatan Jl. Tambakrejo atau setidak-tidaknya pada 

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 

Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah 

melakukan penganiayaan terhadap saksi Turmudi bin Mahfukin; 

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: 

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat saksi 

Turmudi bin Mahfukin dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit 

sebanyak 1 (satu) kali kea rah kepala saksi Turmudi bin Mahfukin 

dengan tujuan untuk membalaskan dendam sebab saksi Turmudi bin 

Mafuhkin pernah memukuli anak DAS bin SPM sebelumnya. 

Bahwa akibat perbuatan anak DAS bin SPM, saksi Turmudi bin 

Mahfukin mengalami luka bacok pada bagian kening sebelah kiri. Hal ini 

sesuai dengan Visum Et Repertum No.21/RM/RSI-SA/I/2017 tanggal 13 

Januari 2017 an. Turmudi bin Mafuhkin yang dikeluarkan RSI Sultan 

Agung Semarang dan ditandatangani oleh Dr. Nur Ita Fitriana yaitu 

menerangkan bahwa benar dokter jaga tersebut telah memeriksa 

seseorang yang bernama Turmudi bin Mafuhkin pada tanggal 01 Januari 

2017 jam 02:00 WIB. Kesimpulan: luka bacok di kepala bagian depan 

kiri sebesar diameter 5 cm; leher, dada, perut dan anggota gerak lain 

tidak ada kelainan. 

Perbuatan Anak DAS bin SPM sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. 

 

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

Menuntut 

1. Menyatakan Anak DAS bin SPM terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” melanggar Pasal 351 

Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair Jaksa Penuntut 

Umum; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DAS bin SPM dengan mengikuti 

pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan Rehabilitasi Sosial 

Mandiri Semarang selama 8 (delapan) Bulan; 
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3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit 

(dirampas untuk dimusnahkan); 

4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 

(Dua Ribu Rupiah). 
a. Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/ Terdakwa 

yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1) Penasehat hukum terdakwa anak sepakat dengan Penuntut Umum 

agar terdakwa anak dipidana dengan mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan di Lembaga Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang 

selama 8 (delapan) bulan, dan atau Hakim berpendapat lain maka 

mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya; 

b. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari 

Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada 

tuntutannya; 

c. Setelah mendengar tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang 

pada pokonya tetap pada pembelaannya; 

 

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum terdakwa sudah 

mengerti dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan 

keberatan/eksepsi; 

 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum 

mengajukan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang 

pada pokoknya adalah sebagai berikut: 

 

a. Saksi Turmudi bin Mafuhkin: 

1) Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar jam 

03:00 WIN di bawah jembatan Jl. Tambakrejo Kelurahan 

Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara, anak DAS bin SPM 

telah melakukan penganiayaan terhadap diri saya dengan cara 

membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit; 

2) Bahwa dari perbuatan terdakwa anak tersebut saya mengalami 

luka bacok di bagian kening sebelah kiri; 

3) Bahwa terdakwa anak telah membacok saya sebanyak 1 (satu) 

kali yang mengenai bagian kening sebelah kiri saya; 

4) Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar jam 

03:00 WIB di Jl. Tambakrejo Kelurahan Tanjung Mas 

Kecamatan Semarang Utara tepatnya di bawah jembatan Jl. 

Tambakrejo, saat itu saya sedang bercakap-cakap dengan saksi 

Abdul Kalim bin Musarah tiba-tiba datang terdakwa anak dari 

samping kiri saya dan langsung membacok saya sebanyak 1 

(satu) kali. Setelah membacok saya, terdakwa anak langsung 
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melarikan diri; 

5) Bahwa pada saat itu juga saksi Abdul Kalim bin Musarah 

langsung mengejar terdakwa anak namun tidak terkejar atau 

tidak berhasil tertangkap; 

6) Bahwa saya tidak mengenal terdakwa anak dan tidak 

mengetahui sebab terdakwa anak membacoknya; 

7) Bahwa senjata tajam jenis celurit yang digunakan terdakwa anak 

untuk membacok saya dan celurit telah saya serahkan kepada 

penyidik Polsek Semarang Utara untuk dijadikan barang bukti; 

8) Bahwa benar senjata tajam jenis celurit yang diperlihatkan oleh 

Hakim dalah benar senjata tajam yang digunakan terdakwa anak 

untuk membacok saksi; 

9) Bahwa setelah dilakukan pembacokan oleh terdakwa anak 

tersebut, saya langsung berobat ke rumah sakit Sultan Agung 

Semarang dan mendapatkan tindakan medis atas luka robek 

yang dideritanya tersebut dengan dijahit sebanyak 3 (tiga) 

jahitan. Namun pada saat diperlihatkan di persidangan di 

kepala korban tidak ada bekas luka atau jahitan sama sekali; 
10) Bahwa saya tidak pernah memukul terdakwa anak; 

11) Bahwa saya tidak sempat mengejar terdakwa anak karena saya 

sudah keaskitan dan yang mengejar adalah teman saya. 

Atas keterangan saksi tersebut Hakim terdakwa anak menyatakan bahwa 

terdakwa anak membenarkan keterangan saksi sebagian sebab menurut 

terdakwa anak penyebab perbuatan terdakwa anak tersebut dikarenakan saksi 

telah memaksa anak dan temannya yaitu DVD minum-minuman keras dan 

stelah terdakwa anak dan DVD mabuk selanjutnya saksi memukuli anak dan 

DVD hingga babak belur. 

a. Saksi Abdul Khalim bin Musarah 

1) Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar pukul 

02:45 WIB saksi Turmudi bin Mafuhkin menghampiri saksi di 

rumah saksi di Gang Panggang RT 04 RW 13 Kelurahan 

Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. 

Kemudian saksi Turmudi bin Mafuhkin mengajak saksi untuk 

mengobrol di Jl. Tambakrejo Kelurahan Tanjung Mas 

Kecamatan Semarang Utara tepatnya di bawah jembatan Jl. 

Tambakrejo. Beberapa menit berselang, saat saksi Turmudi bin 

Mafuhkin sedang bercakap-cakap dengan saksi dengan posisi 

berhadap-hadapan tiba-tiba datang terdakwa anak dari samping 

kiri Turmudi bin Mafuhkin dan langsung membacok saksi 

Turmudi bin Mafuhkin sebanyak 1 (satu) kali kea rah kepala 

saksi Turmudi bin Mafuhkin yang mengenai kening sebelah kiri 
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saksi Turmudi bin Mafuhkin. Stelah membacok saksi Turmudi 

bin Mafuhkin, terdakwa anak langsung melarikan diri; 

2) Bahwa korban Turmudi bin Mafuhkin mengalami luka bacok di 

bagian kening sebelah kiri yang selanjutnya atas luka tersebut 

telah mendapat tindakan medis dengan dijahit sebanyak 3 

jahitan; 

3) Bahwa terdakwa anak telah membacok saksi Turmudi  bin 

Mafuhkin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bangian kening 

sebelah kiri saksi Turmudi bin Mafuhkin; 

4) Bahwa pada saat itu juga saksi langsung mengejar terdakwa 

anak namun tidak terkejar atau tidak berhasil tertangkap, dan 

selanjutnya saksi meminta bantuan warga untuk membawa saksi 

Turmudi bin Mafuhkin ke RSI Sultan Agung Semarang untuk 

mendapat pertolongan; 

5) Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan 

dipersidangan; 

6) Bahwa benear korban begitu kena bacokan langsung dibawa ke 

Rumah Sakit Sultan Agung; 

7) Bahwa saksi pernah dengar kalu terdakwa anak pernah dipukul 

oleh korban sebelum terdakwa anak melakukan pembacokan 

terhadap korban. 

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa anak menyatakan bahwa keterangan 

saksi tersebut membenarkan seluruhnya. 

a. Saksi Rheinanto Yulius K bin Martoyo 

1) Bahwa saksi adalah anggota Polsek Semarang Utara yang 

melakukan penangkapan terhadap anak DAS bin SPM pada hari 

Sabtu tanggal 07 Januari 2917 sekitar jam 14:00 WIB di 

Tanggulrejo Barito Kelurahan Mlatiharjo Kecamatan Semarang 

Timur Kota Semarang, bahwa dasar saksi melakukan 

penangkapan terhadap anak DAS bin SPM yaitu Surat Perintah 

Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/I/2017Reskrim tanggal 07 

Januari 2017 dengan dasar penangkapan Laporan Polisi Nomor: 

LP/B/03/I/2017/Jtg/Rstbs Smg/Sek Smg Utr tanggal 01 Januari 

2017; 

2) Bahwa pada dilakukan penangkapan terhadap anak DAS bin 

SPM tidak ada barang bukti yang dilakukan penyitaan; 

3) Bahwa pada saat dilakukan penangkapan  terhadap anak DAS 

bin SPM juga didampingi orang tua anak DAS bin SPM yaitu 

Suparmin bin Dalimin; 

4) Bahwa anak DAS bin SPM pada saat dilakukan penangkapan 

tersebut telah mengakui melakukan penganiayaan terhadap 
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seseorang yang tidak dikenalnya pada hari Minggu tanggal 01 

Januari 2017 sekitar jam 03:00 WIB bertempat di bawah 

jembatan Jl. Tambakrejo Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan 

Semarang Utara, dan anak DAS bin SPM mengakui cara 

melakukan penganiayaan adalah dengan cara membacok korban 

menggunakan senjata tajam jenis celurit sebanyak 1 (satu) kali 

mengenai kepala bagian kening sebelah kiri. Setelah mebacok 

korban tersebut anak DAS bin SPM melarikan diri dengan 

meninggalkan senjata tajam miliknya di tempat kejadian; 

5) Bahwa benar terdakwa anak tersebut adalah orang yang telah 

melakukan pembacokan terhadap saksi Turmudi bin Mafuhkin; 

6) Bahwa benar celurit tersebut yang digunakan terdakwa anak 

untuk membacok korban. 

Atas pernyataan Hakim, terdakwa anak membenarkan keterangan dari saksi 

tersebut. 

a. Saksi Masrukin bin Rochmad 

1) Bahwa saksi adalah anggota Polsek Semarnag Utara yang 

melakukan penangkapan terhadap anak DAS bin SPM pada hari 

Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar pukul 14:00 WIB di 

Tanggulrejo Barito Kelurahan Mlatiharjo Kecamatan Semarang 

Timur Kota Semarang, bahwa dasar saksi melakukan 

penangkapan terhadap anak DAS bin SPM yaitu Surat Perintah 

Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/I/2017/Reskrim tanggal 07 

Januari 2017 dengan dasar penangkapan Laporan Polisi Nomor: 

LP/B/03/I/2017/Jtg/Rstbs Smg/Sek Smg Utr tanggal 01 Januari 

2017; 

2) Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap anak DAS 

bin SPM tidak ada barang bukti yang dilakukan penyitaan; 

3) Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap anak DAS 

bin SPM juga didampingi orang tua anak DAS bin SPM yaitu 

Suparmin bin Dalimin; 

4) Bahwa anak DAS bin SPM pada saat dilakukan penangkapan 

tersebut telah mengakui melakukan penganiayaan terhadap 

sesorang yang tidak dikenalnya pada hari Minggu tanggal 01 

Januari 2017 sekitar jam 02:00 WIB bertempat di bawah 

jembatan Jl. Tambakrejo Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan 

Semarang Utara, dan anak DAS bin SPM mengakui cara 

melakukan penganiayaan adalah dengan cara membacok korban 

menggunakan senjata tajam jenis celurit sebanyak 1 (satu) kali 

mengenai kepala bagian kening sebelah kiri, dan setelah 

membacok korban tersebut anak DAS bin SPM melarikan diri 
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dengan meninggalkan senjata tajam miliknya di tempat 

kejadian; 

5) Bahwa benar terdakwa anak tersebut adalah orang yang telah 

melakukan pembacokan terhadap Saksi Turmudi bin Mafuhkin; 

6) Bahwa benar celurit tersebut yang digunakan terdakwa anak 

untuk membacok korban. 

Atas pernyataan Hakim, terdakwa anak membenarkan keterangan dari saksi 

tersebut. 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan 

terdakwa yang saling bersesuain serta kaitannya dengan barang bukti serta 

hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.21/RM/RSI-SA/I/2017 tanggal 13 

Januari 2017 an. Turmudi bin Mafuhkin yang dikeluarkan RSI Sultan Agung 

Semarang dan ditandatangani oleh Dr. Nur Ita Fitriana yaitu dokter jaga pada 

RSI Sultan Agung Semarang, yang pada visum tersebut menerangkan bahwa 

benar dokter jaga tersebut telah memeriksa seseorang yang bernama Turmudi 

bin Mahfukin pada tanggal 01 Januari 2017 jam 02:00 WIB. Kesimpulan: 

luka bacok di kepala bagian depan kiri sebesar diameter 5 cm: leher, dada, 

perut, dan anggota gerak lain tidak ada kelainan, maka Majelis Hakim 

memperoleh fakta-fakta hukum yaitu barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam 

jenis celurit yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah 

menurut hukum yang telah mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua 

Pengadilan Negeri Semarang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, 

barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada para saksi dan 

anak oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat 

dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. 

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka 

dakwaan primair yang harus dibuktikan terlebih dahulu yang unsur-unsurnya 

sebagai berikut: 

1. Barangsiapa; 

2. Penganiayaan; 

3. Mengakibatkan luka-luka berat. 

 

Ad.1. Unsur Barangsiapa 

 

Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” yaitu subyek hukum berupa 

orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan 

atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu 

perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam perkara ini telah diajukan sebagai anak yang hadir dalam keadaan 

sehat jasmani dan rohani mengaku bernama DAS bin SPM yang telah 

membenarkan identitas perlengkapnya sebagaimana surat dakwaan Jaksa 
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Penuntut Umum, berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi 

dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini. 

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara 

sah dan meyakinkan menurut hukum. 

Ad.2. Unsur Penganiayaan 

 

Bahwa pengertian penganiayaan sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, 

hanya saja di dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja 

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. 

Menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian 

penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus 

dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati 

batas yang diijinkan. 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari 

keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan anak 

terdapat persesuaian yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 01 

Januari 2017 sekitar jam 02:00 WIB di bawah jembatan Jl. Tambakrejo 

Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara, Anak DAS bin SPM 

telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Turmudi bin Mafuhkin dengan 

cara membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis velurit kearah 

kepala saksi Turmudi bin Mafuhkin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai 

bagian kening sebelah kiri saksi Turmudi bin Mafuhkin. 

Dengan demikian unsur “Penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi secara 

sah dan meyakinkan menurut hukum. 

Ad.3. Unsur Mengakibatkan Luka-Luka Berat 

 

Bahwa Pasal 90 KUHP mengatur mengenai luka berat sebagai berikut: 

“luka berat berarti: 

a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan 

akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya 

maut; 

b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan 

atau pekerjaan pencarian; 

c. Kehilangan salah satu panca indera; 

d. Mendapat cacat berat; 

e. Menderita sakit lumpuh; 

f. Terganggunya daya piker selama empat minggu lebih; 

g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.” 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bauik dari 

keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan anak 
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terdapat tidak terdapat persesuaian yang mendukung keterangan saksi korban 

Turmudi bin Mafuhkin bahwa luka yang dialaminya akibat perbuatan anak 

DAS bin SPM adalah tergolong kategori luka berat sebagaimana diatur dalam 

pasal 90 KUHP. Hal ini juga dikuatkan dengan tidak adanya bekas luka atau 

jahitan sama sekali di dahi korban pada saat diperlihatkan di persidangan. 

Dengan demikian unsur “Mengakibatkan Luka-Luka Berat” tidak terbukti 

dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 

Mengingat unsur ke-3 “Mengakibatkan Luka-Luka Berat” dalam Pasal 

351 Ayat (2) KUHP, tidak terbukti secara Sah dan Menyakinkan, maka 

Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidiair 

sebagaimana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur 

sebagai berikut: 

1. Barangsiapa; 

2. Penganiayaan. 

Ad.1. Unsur Barangsiapa: 

 

Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” yaitu subyek hukum berupa 

orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan 

atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu 

perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam perkara ini telah diajukan sebagai anak yang hadir dalam keadaan 

sehat jasmani dan rohani mengaku bernama DAS bin SPM yang telah 

membenarkan identitas perlengkapnya sebagaimana surat dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum, berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi 

dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini. 

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara 

sah dan meyakinkan menurut hukum. 

Ad.2. Unsur Penganiayaan: 

 

Bahwa pengertian penganiayaan sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, 

hanya saja di dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja 

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. 

Menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian 

penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus 

dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati 

batas yang diijinkan. 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari 

keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, petunjuk, dan keterangan anak 

terdapat persesuaian yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 01 



77 
 

Januari 2017 sekitar jam 03:00 WIB di bawah jembatan Jl. Tambakrejo 

Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara, Anak DAS bin SPM 

telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Turmudi bin Mafuhkin dengan 

cara membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit kearah 

kepala saksi Turmudi bin Mahfukin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai 

bagian kening sebelah kiri saksi Turmudi bin Mafuhkin. 

Dengan demikian unsur “Penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi secara 

sah dan meyakinkan menurut hukum. 

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini diharapkan 

sudah memenuhi keadilan bagi terdakwa maupun bagi masyarakat; 

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan 

mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan 

1. Hal-hal yang memberatkan: 

a. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat. 

2. Hal-hal yang meringankan: 

a. Korban dan Anak telah saling memaafkan  di persidangan; 

b. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap 

sopan di persidangan; 

c. Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berjanji akan 

menjadi anak yang baik; 

d. Terdakwa adalah anak (dibawah umur 18 tahun) yang harus 

diperhatikan keberlangsungan masa depannya. 

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan yang 

bersangkutan dengan perkara ini; 

 

Mengadili 

1. Menyatakan terdakwa DAS bin SPM tidak terbukti melakukan 

tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan luka berat” 

sebagaimana dalam dakwaan Pimair; 

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair; 

3. Menyatakan terdakwa DAS bin SPM terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”; 

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAS bin SPM dengan 

mengikuti pendidikan dan pelatihan di Lembaga Panti 

Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang selama 8 (delapan) 

bulan; 

5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit dirampas 

untuk dimusnahkan; 

6. Membebankan biaya perkara kepada orang tua terdakwa sejumlah 

Rp 2000,00 (dua ribu rupiah). 
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Melihat isi Putusan Hakim di atas, maka pertimbangan Hakim saat memutus 

dan menerapkan pidana adalah:  

1. Melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan, dengan 

menyelidiki dengan teliti, apakah perbuatan terdakwa betul-betul 

merupakan tindak pidana dan merugikan; 

2. Melindungi terdakwa dari kesewenang-wenangan Hakim dengan 

memperhatikan hak-haknya, dapat menginsyafkan bahwa perbuatannya 

keliru dan tidak boleh diulang lagi
61

. 

Pada awalnya kasus ini diupayakan dengan proses diversi, namun ternyata 

pihak korbannya tidak mau menerima, hal ini berdasarkan hasil wawancara 

dengan pihak Bapas sebagai berikut: 

“dalam upaya Diversi antara keluarga korban dan keluarga terdakwa tidak 

menemui titik terang dikarenakan pihak korban meminta uang ganti rugi 

sebesar Rp. 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) akan tetapi pihak 

keluarga terdakwa tidak bisa menyanggupi permintaan ganti rugi keluarga 

korban dan keluarga terdakwa hanya bisa menyanggupi ganti rugi sebesar 

Rp. 1.000.000,00  (satu juta rupiah) dan pembayarannya dicicil selama 10 

(sepuluh) bulan dikarenakan mata pencaharian orang tua terdakwa anak 

adalah sebagai seorang pemulung yang memiliki pendapatan yang tidak 

menentu, jadi karena upaya diversi tidak menemui titik terang, maka 

persidangan tetap dilanjutkan”
62

. 

 

Hasil wawancara Penulis dengan Hakim tentang pertimbangan Hakim dalam 

menerapkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 

penganiayaan: 

                                                             
61

 Dahlan Sinaga, 2015, Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara 

Hukum Pancasila. Bandung: Penerbit Nusa Media, hal 230-231 
62

Wawancara dengan Ibu Sri Budi Utami, Pembimbing Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang, 

pada tanggal 1 Februari 2018 
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“Dalam menerapkan sanksi, dalam hal ini saya sebagai  Hakim yang 

memeriksa perkara akan  melihat fakta-fakta kejadian, tindakan pelaku 

termasuk penganiayaan atau penganiayaan mengakibatkan luka berat, 

pertimbangan juga dilihat dari kondisi korban.Saya juga melihat apakah 

orang tua dari terdakwa ada perkataan maaf kepada korban atau 

mengganti biaya ganti rugi perawatan jika korban harus dibawa ke rumah 

sakit, itulah pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi”
63

. 

Lebih lanjut mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Pelaku,  Hakim 

mengemukakan sebagai berikut: 

"Dalam kasus yang anda angkat, terdakwa anak didakwa dengan dakwaan 

berlapis yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan 

penganiayaan. Ketika persidangan dilaksanakan, saya juga melihat 

kondisi dari luka yang diderita oleh korban, namun saya tidak melihat 

adanya luka berat oleh sebab itu saya menganggap bahwa yang terbukti 

adalah pasal 351 ayat (1) atau penganiayaan dan penerapan sanksi 

pidananya sesuai dengan pasal 351 ayat (1)”
64

. 

Untuk selanjutnya, karena Hakim menganggap bahwa dakwaan Pertama 

yakni Dakwaan Primer tidak terbukti, maka kemudian Hakim memeriksa 

dakwaan yang subsidair. Lebih lanjut mengenai hal ini Hakim mengemukakan 

sebagai berikut: 

“Dalam kasus ini saya menerapkan sanksi terhadap terdakwa anak yaitu 

dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan 

Rehabilitasi Sosial Mandiri selama 8 (delapan) bulan sesuai dengan 

tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan bukan dengan hukuman pidana 2 

(dua) tahun 8 (delapan) bulan karena terdakwa adalah anak dibawah umur 

dan ada pertimbangan khusus yang lain, terutama pertimbangan apakah 

pidana akan memberikan manfaat bagi anak, maka dalam hal ini anak  

tidak perlu diberikan pidana penjara”
65

. 

 

                                                             
63

 Wawancara dengan hakim Fatchurrochman, SH. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 

Februari 2018 
64

Wawancara dengan hakim Fatchurrochman, SH. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 

Februari 2018 
65

Wawancara dengan hakim Fatchurrochman, SH. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 

Februari 2018 
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Adapun manfaat sanksi tersebut, menurut Hakim adalah sebagai berikut: 

“Anak dalam kasus yang diangkat ini berasal dari keluarga miskin, oleh 

sebab itu, sanksi berupa pendidikan Rehabilitasi Sosial Mandiri selama 8 

(delapan) bulan akan dapat memberikan manfaat bagi anak yakni untuk 

menambah keterampilan. Dalam hal ini, selain direhabilitasi, maka anak 

dapat menambah ketrampilan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

dirinya kelak di kemudian hari”
66

.  

 

Mengenai perlindungan terhadap hak asasi anak, Hakim berpendapat 

sebagai berikut: 

“Walaupun melakukan tindak pidana, hak asasi seorang anak harus tetap 

dilindungi. Dalam hal ini, jika dirasakan tidak bermanfaat, maka dengan 

mempertimbangkan hak asasi anak, maka sanksi yang berat, terutama 

pidana penjara tidak perlu diterapkan. Jika dipidana penjara, maka masa 

depan anak akan menjadi lebih buruk lagi. Memberikan pendidikan akan 

lebih baik bagi perkembangan anak selanjutnya”
67

.  

 

Melihat penerapan sanksi yang diberikan Hakim, Peneliti berkesimpulan 

bahwa Hakim tidak semata-mata mempertimbangkan pemberian pidana yang 

berorientasi pada pembalasan, namun Hakim berupaya untuk memberikan pidana 

yang nantinya akan bermanfaat bagi pelaku, dalam hal ini Anak. Dengan 

demikian, maka Hakim tidak menganut teori pembalasan, namun menganut teori 

manfaat (utilitarian theory) atau gabungan, dimana terhadap anak tetap diberikan 

sanksi, namun sanksi tersebut diberikan agar dapat memberikan manfaat yang 

terbaik bagi anak. Dalam hal ini, Hakim sudah mempertimbangkan bahwa 

                                                             
66 Wawancara dengan Hakim Fatchurrochman, SH. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 

Februari 2018 
67 Wawancara dengan Hakim Fatchurrochman, SH. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 

Februari 2018 
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walaupun melakukan tindak pidana, hak asasi anak tetap menjadi pertimbangan 

utama. 

Mengenai hasil wawancara dengan pihak  Bapas tentang penerapan sanksi 

yang diterapkan oleh Hakim yakni dengan memerintahkan Anak untuk mengikuti 

pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan Rehabilitasi Sosial Mandiri 

selama 8 (delapan) bulan yang sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum 

dan bukan dengan hukuman pidana 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, pihak Bapas 

mengemukakan pendapat sebagai berikut: 

“Bahwa hukuman mengikuti pendidikan dan pelatihan di lembaga 

pendidikan Rehabilitasi Sosial Mandiri selama 8 (delapan) bulan yang 

ditetapkan oleh Hakim sangat bermanfaat bagi terdakwa anak karena 

terdakwa itu sudah putus sekolah sejak kelas 2 (dua) SD. Dengan 

demikian sanksi yang ditetapkan Hakim dapat  bermanfaat bagi anak, 

yakni menambah ketrampilan”
68

. 

 

Melihat apa yang sudah dipaparkan di atas, untuk kasus ini sebenarnya 

sudah diupayakan dengan proses diversi, namun pihak terdakwa anak dan pihak 

korban tidak menemui titik terang saat proses diversi dilakukan. Pihak korban 

meminta ganti rugi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun pihak 

terdakwa anak tidak bisa menyanggupi apa yang diminta oleh pihak korban 

dikarenakan orang tua pihak terdakwa hanya beprofesi sebagai pemulung dengan 

penghasilan yang tidak menentu dan hanya bisa membayar ganti rugi sebesar Rp 

                                                             
68

Wawancara dengan Ibu Sri Budi Utami, Pembimbing Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang, 
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1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara dicicil selama 10 bulan. Mengingat  

proses diversi tidak menemui titik terang, maka proses persidangan dilanjutkan. 

Adapun pertimbangan Hakim dalam kasus ini yaitu dilihat dari fakta-

faktanya. Fakta pertama yaitu terdakwa anak didakwa dengan dakwaan berlapis, 

namun dalam persidangan terdakwa anak tidak terbukti melakukan penganiayaan 

yang mengakibatkan luka berat, melainkan terdakwa anak terbukti melakukan 

penganiayaan. Fakta kedua yaitu terdakwa masih di bawah umur, jadi penerapan 

sanksinya memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus, maka dalam kasus ini 

Hakim menetapkan terdakwa anak harus mengikuti pendidikan dan pelatihan di 

lembaga pendidikan Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang selama 8 (delapan) 

bulan. 

Walaupun belum digunakan, Pasal 60 Rancangan Undang-Undang KUHP 

yang mengatur tentang pedoman pemidanaan, dapat pula digunakan sebagai 

bahan pertimbangan. Dalam kasus ini, dalam pemidanaan telah dipertimbangkan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Kesalahan pembuat Tindak Pidana: 

Dalam putusan di atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa anak yaitu 

melakukan tindak pidana penganiayaan. 

2. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana: 

Tujuannya yaitu membalas perbuatan korban dan menyelamatkan teman 

korban yang dikeroyok korban. 
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3. Sikap batin pembuat Tindak Pidana: 

Dalam kasus ini, memang terdapat kesalahan anak, namun kesalahan 

tersebut dilakukan demi teman.  

4. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan: 

Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan pelaku, dilakukan dengan 

tidak terencana. 

5. Cara melakukan Tindak Pidana: 

Adapun tindak pidana dilakukan dengan melukai pelipis korban dengan 

celurit. 

6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan Tindak Pidana: 

Dalam kasus ini, terdakwa anak merasa menyesal atas tindakan yang 

dilakukannya. 

7. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat Tindak 

Pidana: 

Terdakwa anak telah putus sekolah sejak kelas 2 (dua) SD dan keadaan 

ekonominya kekurangan karena profesi orang tuanya hanya seorang 

pemulung. 

8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat Tindak Pidana: 

Jika terhadap terdakwa dijatuhi hukuman penjara, maka hukuman tersebut 

tidak akan bermanfaat bagi terdakwa, sehingga terdakwa dijatuhi pidana 

harus menjalani pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan 

Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang selama 8 (delapan) bulan. 
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9. Pengaruh Tindak Pidana terhadap korban atau keluarga Korban: 

Hakim telah berupaya melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 

dimana luka yang diderita korban tidak terlalu serius, dimana korban 

mengalami luka di pelipis sebelah mata, bukan luka berat sebagaimana 

didakwakan dalam dakwaan primernya. 

10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya 

Upaya diversi sebenarnya sudah dilakukan, namun antara pihak korban 

dengan pihak terdakwa anak tidak mencapai kesepakatan, dan akhirnya 

Hakim melanjutkan persidangan sampai putusan dibacakan. 

11. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

C. Hambatan yang ditemui Hakim dalam Menerapkan Sanksi Pidana 

terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan 

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Hakim tentang hambatan 

yang ditemui Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak pelaku 

tindak pidana penganiayaan ada 2 (dua) yakni hambatan internal dan hambatan 

eksternal. Hambatan internal yang dihadapi oleh Hakim adalah sebagai berikut: 

“Hambatan  internal yang saya hadapi sebagai Hakim anak saat memeriksa 

dan memutus kasus tersebut yaitu masalah waktu persidangan anak lebih 

pendek masa tahanannya. Jadi dalam penanganannya harus cepat dari 

pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, barang bukti harus cepat 

penanganannya karena tahanan anak itu waktunya lebih pendek.  ”
69

. 

Mengenai hambatan internal, selanjutnya Hakim menyatakan bahwa: 
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Selain waktu persidangan yang sangat pendek, yang berbeda dengan 

pemeriksaan yang dilakukan pada orang yang telah dewasa, hambatan 

internal yang saya hadapi adalah kesibukan saya yang lain. Saat ini, selain 

kasus ini,  ada  banyak perkara lain yang harus diselesaikan. Walaupun 

ditunjuk sebagai hakim anak, saya juga harus memeriksa kasus yang lain
70

.  

Untuk hambatan eksternal, berdasarkan wawancara dengan hakim Anak, 

diperoleh hasil sebagai berikut:  

“Dalam memutus perkara Hakim juga memiliki hambatan eksternal. 

Hambatan eskternal yang pertama dalam kasus ini berasal dari pihak 

korban karena pihak korban sulit untuk diajak bicara dan tetap bersikukuh 

meminta ganti rugi sebesar Rp 10.000.000 kepada keluarga terdakwa. 

Dalam hal ini  keluarga terdakwa tidak bisa menyanggupi apa yang diminta 

oleh korban karena penghasilan dari orang tua terdakwa yang berprofesi 

sebagai pemulung tidak menentu. Pihak keluarga terdakwa melakukan 

negosiasi dengan  ganti rugi sebesar Rp 1.000.000 dan dapat dicicil selama 

sepuluh bulan. Namun dalam kasus ini pihak  korban tetap bersikukuh 

meminta ganti rugi sebesar Rp 10.000.000”
71

. 

 

Untuk hambatan eksternal yang lain, lebih lanjut lagi Hakim Anak  

mengemukakan sebagai berikut: 

“Hambatan eksternal yang lain berasal dari fakta persidangan karena 

dalam pembuktian di persidangan ternyata luka yang dialami oleh korban 

bukan termasuk luka yang diakibatkan penganiayaan berat melainkan 

penganiayaan. Dengan demikian, maka Hakim harus memutus 

berdasarkan fakta yang ada yang terungkap di persidangan
72

.   

Selain itu, ditemukan hambatan eksternal yang lain, sebagaimana hasil 

wawancara yang dapat dikemukakan berikut 

Hambatan lain berasal dari masyarakat.  Kurangnya kesadaran hukum 

dari masyarakat membuat masyarakat berpikir bahwa orang yang 
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melanggar hukum harus dipenjara, walaupun terdakwanya adalah anak 

yang masih dibawah umur”
73

. 

 

Mengenai hambatan eksternal,  berdasarkan hasil wawancara, lebih lanjut 

lagi Hakim Anak mengemukakan sebagai berikut: 

“Hambatan eskternal yang lain dalam kasus ini adalah orang tua terdakwa 

anak tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dan anak tidak memiliki akta 

kelahiran, sehingga kesulitan menentukan umur terdakwa anak. Untuk 

kasus yang diangkat ini, akhirnya umur Anak ditentukan dari Kartu 

Keluarga yang dibawa orang tua terdakwa anak”
74

. 

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Hakim dalam memutus suatu 

perkara terdiri dari hambatan internal dan eksternal.  

Pada saat Penulis melakukan penelitian, Hakim mengatakan bahwa 

hambatan internal yang dialami yaitu saat menghadapi perkara anak, semua 

prosesnya harus dilalui dengan cepat, mulai dari penanganannya, pemeriksaan 

saksi, pemeriksaan terdakwa, barang bukti dan lain-lain karena tahanan anak itu 

waktunya lebih pendek.  Namun dalam realita, pada saat itu Hakim sangatlah 

sibuk karena banyak perkara-perkara lain yang harus diselesaikan oleh Hakim. 

Hambatan eksternal yang dihadapi oleh Hakim yaitu yang pertama dari 

pihak korban yang sulit berkompromi saat proses diversi, yang kedua dari fakta 

di persidangan karena luka yang dialami oleh korban bukan tergolong 

penganiayaan mengakibatkan luka berat, melainkan penganiayaan, yang ketiga 
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yaitu kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, dan yang keempat dari pihak 

keluarga terdakwa anak yaitu orang tua yang tidak memiliki Kartu Tanda 

Penduduk dan anak tidak memili akta kelahiran, maka umur dari terdakwa anak 

dilihat dari Kartu Keluarga. Jadi dalam hal ini Hakim harus bersikap objektif 

dalam memutus perkara. 

Secara umum  ditemui 2 (dua) hambatan yang ditemui Hakim saat 

menerapkan pidana: 

a. Hambatan Internal 

Hambatan internal merupakan faktor yang mempengaruhi dari dalam 

diri Hakim itu sendiri dan kemampuan Hakim dalam menerapkan hukum, 

bahkan latar belakang kehidupan Hakim seperti pendidikan dan juga 

lingkungannya akan mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan 

putusannya. Faktor  internal yang dimaksud yaitu profesionalisme Hakim. 

Apabila Hakim tidak profesional maka akan mudah untuk di intervensi 

dan mendapatkan campur tangan oleh pihak-pihak luar pribadi Hakim itu 

sendiri. Akibat dari ketidak profesionalnya Hakim adalah akan 

menjatuhkan putusan yang tidak berkualitas dan jauh dari rasa keadilan 

masyarakat terutama para pencari keadilan, oleh sebab itu profesionalisme 

Hakim sangat diperlukan dalam proses peradilan terutama dalam 

menghasilkan putusan pengadilan yang berkualitas dan berkeadilan. 

Dengan demikian, profesionalisme Hakim merupakan salah satu aspek 

yang harus dimiliki oleh seorang Hakim agar dapat menjalankan tugas, 



88 
 

fungsi dan kewenangan dengan sebaik-baiknya tanpa adanya tekanan dan 

intervensi dari pihak-pihak diluar Hakim sehingga dapat terhindarkan dari 

hambatan bagi terciptanya kemandirian dan kebebasan Hakim. Dehingga 

profesionalisme kaim dapat menjadi salah satu faktor bagi efektivitas 

penegakan hukum
75

. 

Aspek-aspek penunjang bagi terciptanya profesionalisme Hakim 

adalah penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridis, 

kemahiran yuridis, dan kesadaran serta komitmen profesionalisme. 

Penguasaan atas ilmu hukum yang mendalam sangat penting bagi Hakim, 

apalagi Hakim tersebut berwenang untuk melakukan penggalian, 

penemuan hukum dan penciptaan hukum. Penguasaan atas ilmu hukum 

tersebut meliputi pengetahuan, penguasaan serta pengembangan 

sistematis, metodis dan rasional atas asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau 

aturan-aturan hukum, baik pada tingkat lokal, nasional, transnasional 

maupun internasional, serta pada tataran hukum dasar atau bidang-bidang 

hukum pada sektor-sektor kehidupan manusia
76

.  

Kemampuan berfikir yuridis merupakan kemampuan yang dimiliki 

oleh Hakim yang berupa kemampuan untuk menalar dalam kerangka 

tatanan hukum yang berlaku (baik dalam tataran lokal, nasional, 

transnasional, maupun internasional) untuk mengidentifikasi hak dan 
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kewajiban dalam lingkungan pergaulan manusia dengan mengacu pada 

upaya mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee) yang mencakup ide 

tentang kepastian hukum, prediktabilitas, kemanfaatan sosial dan keadilan 

yang harus diwujudkan dalam masyarakat melalui penegakan kaidah-

kaidah hukum. Kemahiran yuridis merupakan keterampilan Hakim dalam 

menelusuri dan menemukan bahan-bahan hukum serta kemampuan 

menangani bahan-bahan hukum yang ada. Kesadaran serta komitmen 

profesional mencakup upaya penumbuhan sikap, kepekaan dan kesadaran 

etik profesional
77

. 

Untuk kasus yang diangkat, masalah yang dihadapi oleh Hakim adalah 

masalah waktu. Jika dibebani oleh banyak sekali kasus, maka 

dikhawatirkan Hakim dapat bersikap tidak profesional. Padahal pada saat 

memeriksa Anak, maka Hakim dituntut untuk menghormati hak asasi 

anak.  

b. Hambatan Eksternal 

Hambatan eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi dari luar diri 

Hakim. Adapun hambatan yang dapat mempengaruhi kebebasan dan 

kemandirian Hakim yang berasal dari faktor esternal yaitu: faktor 

perundang-undangan, faktor intervensi pihak ekstra yudisial, faktor sistem 

pendidikan hukum, dan faktor budaya dan kesadaran hukum: 

1. Peraturan Perundang-Undangan 
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Faktor perundang-undangan ini sangat penting bagi terciptanya 

kemandirian dan kebebasan kekuasaan keHakiman karena ketika 

peradilan dan profesi Hakim dalam kekuasaan keHakiman tersebut 

mendapatkan jaminan di dalam peraturan perundang-undangan 

yang menempatkan kedudukan Hakim kuat dan tidak dapat 

diganggu gugat, maka kewibawaan, kemandirian, dan kebebasan 

peradilanpun akan menjadi kuat dan otonom, namun sebaliknya, 

jika profesi Hakim kurang mendapatkan jaminan di dalam 

peraturan perundang-unangan, maka kemandirian dan kebebasan 

lembaga peradilan akan lemah. 

2. Intervensi Pihak Ekstra Yudisial 

Selain faktor peraturan perundang-undangan, faktor yang dapat 

menghambat bagi kebebasan dan kemandirian kekuasaan 

keHakiman adalah adanya intervensi atau tekanan dari pihak ekstra 

yudisial. Intervensi atau tekanan dari pihak ekstra yudisial tersebut 

bisa berasal dari pihak-pihak yang berperkara, pers, lembaga sosial 

masyarakat maupun dari pihak eksekutif (pemerintahan) dan pihak 

legislatif. Apabila Hakim tidak bisa menempatkan diri, maka 

Hakim bisa dengan mudah terpengaruh dari pihak-pihak luar. 

3. Sistem Pendidikan Hukum 

Salah satu faktor eksternal yang bisa menghambat bagi 

kebebasan dan kemandirian Hakim adalah sistem pendidikan 
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hukum. Pendidikan hukum tidak sekedar memberikan informasi 

tentang pengetahuan dan seluk beluk hukum kepada calon actor 

hukum, tetapi pendidikan hukum telah melakukan perubahan 

berfikir atau cara pandang bagi mereka yang secara dramatis juga 

mengalami pencucian otak, maka proses pencucian otak itulah 

yang menjalankan peran sebagai pelaku hukum. Pendidikan 

hukum sangat penting bagi pembentukan Hakim yang profesional, 

berkualitas, dan handal. Jika dalam pendidikan hukum tidak dapat 

menghasilkan Hakim yang profesional, berkualitas, dan handal, 

maka akan berakibat pada lahirnya Hakim yang mudah 

terpengaruh iming-imingan dari pihak luar. 

4. Rintangan Budaya dan Kesadaran Hukum 

Budaya hukum merupakan sikap masyarakat, pembuat hukum 

dan pelaksana terhadap hukum dan sistem hukum seperti 

kepercayaan, nilai, ide, dan harapan-harapan. Sebab menurut 

Friedman, budaya hukum sesungguhnya berfungsi sebagai motor 

penggerak keadilan, yakni menjembatani sistem hukum dengan 

sikap manusia dalam suatu masyarakat. Untuk bertindak atau 

bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum inilah perlu 

adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Kesadaran hukum 

masyarakat terhadap proses peradilan terkait dengan sikap 

masyarakat dalam menghormati dan mentaati proses peradilan 
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serta kepatuhan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim. 

Terkait dengan kesadaran hukum masyarakat pengaruhnya 

terhadap kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman
78

. 

Dalam kasus yang diangkat, hambatan eksternal terutama 

berasal dari masyarakat, terutama pihak korban. Pihak korban 

dalam hal ini tidak bersedia bekerjasama dan tetap menuntut agar 

anak diperiksa lebih lanjut dengan menolak upaya diversi yang 

telah dilakukan.  

Pendidikan dan pengetahuan hukum masyarakat juga masih 

sangat kurang, dimana masyarakat selalu menganggap bahwa 

setiap pelaku tindak pidana harus dijatuhi pidana penjara. 

D. Realisasi Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak 

Pidana Penganiayaan dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Anak 

Anak adalah generasi suatu bangsa yang akan menjadi harapan dan akan 

meneruskan cita-cita pembagunan, oleh karena itu anak harus memiliki 

kesempatan yang seluas-luasnya dan pendidikan yang setinggi-tingginya untuk 

perkembangan pemikiran dan perkembangan pribadi anak, untuk itu 

diperlukannya upaya perlindungan bagi anak yang berperkara dengan hukum. 

Upaya perlindungan tersebut agar anak tidak terjerumus ke hal-hal yang 

negatif dan yang merugikan dirinya sendiri, sehingga anak dapat berkembang 

dan bertumbuh menjadi suatu pribadi yang berguna bagi keluarga dan bangsa.  

                                                             
78

Dahlan Sinaga, Op. Cit, hal 260-279 



93 
 

Upaya perwujudan perlindungan hukum bagi anak yang berperkara dengan 

hukum sudah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

Hasil wawancara Penulis dengan Hakim tentang perlindungan bagi anak 

yang berperkara dengan hukum: 

“Saya menyatakan bahwa upaya perlindungan bagi anak yang berperkara 

dengan hukum sudah sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-

undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal 

ini antara lain dapat terlihat dari adanya pemberian bantuan hukum  jika 

memang dibutuhkan dan diminta oleh pihak terdakwa, bantuan lain secara 

efektif jika diperlukan”
79

. 

Adapun hal-hal lain yang berhubungan dengan perlindungan terhadap hak 

asasi anak, berikut hasil wawancara dengan Hakim Anak:  

“Dalam berbagai kasus, anak diperlakukan secara manusiawi. Selain 

itu beberapa kekhususan dalam hal perlindungan terhadap hak asasi 

anak yakni  jalannya persidangan yang tertutup untuk umum, 

disidangkan oleh Hakim anak, didampingi oleh orang tua terdakwa 

dan dalam persidangan Hakim dan petugas lainnya tidak memakai 

atribut kedinasan dsb. Hal ini telah menunjukkan bahwa dalam 

memeriksa kasus Anak, hakim telah berpijak pada perlindungan hak 

asasi Anak”
80

. 

Berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan 

tindak pidana wajib memperoleh pelindungan hukum sesuai dengan ketentuan 
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Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak 

yang menyatakan: 

a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 

dengan umurnya; 

b. Pemisahan dari orang dewasa; 

c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 

d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional; 

e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang 

kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; 

f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur 

hidup; 

g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali 

sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 

h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak 

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya ; 

j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya 

oleh Anak; 

k. Pemberian advokasi sosial; 

l. Pemberian kehidupan pribadi; 

m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak penyandang disabilitas; 

n. Pemberian pendidikan; 
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o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan 

p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Beberapa perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak dapat dilihat 

pada saat proses persidangan berlangsung diantaranya: adanya pendampingan 

dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan persidangan berlangsung secara tertutup 

untuk umum dan lain-lainnya. 

Hasil wawancara Penulis dengan Hakim tentang apakah sanksi yang 

diterapkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan telah sesuai 

dengan konteks perlindungan hak asasi anak adalah sebagai berikut: 

“Dalam kasus ini saya memutuskan penerapan sanksi sudah sesuai dengan 

konteks perlindungan hak asasi anak karena dalam memutuskan perkara ini 

saya melihat dari fakta-fakta dalam persidangan, seperti terdakwa anak 

dituntut dengan dakwaan berlapis, namun terdakwa anak tidak terbukti 

melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat melainkan 

terbukti melakukan penganiayaan. Oleh karenanya, saya juga memutuskan 

berdasarkan fakta tersebut”
81

. 

 

Lebih lanjut, mengenai tuntutan dan penerapan pidananya, Hakim Anak   

mengemukakan sebagai berikut: 

“Saya merasa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sudah cukup adil bagi 

terdakwa, maka putusan saya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum yang mengatakan terdakwa anak harus mengikuti pendidikan dan 

pelatihan di lembaga pendidikan Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang 

selama 8 (delapan) bulan.  Penerapan sanksi ini sangat bermanfaat bagi 
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Wawancara dengan hakim Fatchurrochman, SH. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 

Februari 2018 
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terdakwa serta penerapan sanksi ini sudah sesuai dengan konteks 

perlindungan hak asasi anak
82

. 

Berdasarkan hasil  wawancara yang telah dikemukakan di atas,  dapat 

dikatakan bahwa sebelum Hakim memutuskan suatu perkara, Hakim melihat 

dulu fakta-fakta kejadiannya. Berdasarkan contoh kasus di atas, Hakim telah 

bertindak objektif saat memutuskan perkara, seperti melihat dulu kondisi fakta-

fakta dan kondisi korban. Walaupun terdakwa Anak didakwa dengan dakwaan 

berlapis, namun Hakim melihat dakwan penganiayaan yang mengakibatkan luka 

berat tidak terbukti. Dengan demikian  Hakim memutus bahwa terdakwa anak 

tidak terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, 

melainkan terbukti melakukan penganiayaan.   

Putusan Hakim juga sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum 

yang mengatakan terdakwa anak harus mengikuti pendidikan dan pelatihan di 

lembaga pendidikan Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang selama 8 (delapan) 

bulan. Putusan Hakim ini sangat bermanfaat bagi terdakwa anak dan sudah 

sesuai dengan konteks perlindungan hak asasi anak. 

Dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, pihak-

pihak yang terlibat bukan hanya pihak kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan 

melainkan ada dari pihak Bapas (Balai Pemasyarakatan). Tugas Bapas bukan 

hanya sebagai pendamping, namun Bapas juga bisa menjadi pemberi solusi bagi 

pihak-pihak terkait lainnya.  
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Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien 

pemasyarakatan
83

. Bapas adalah unit pelaksana teknis di wilayah kantor wilayah 

Kementrian Hukum dan Ham Jawa Tengah dalam naungan Kementian Hukum 

dan Ham Republik Indonesia yang melaksanakan tugas sebagai penegak hukum 

dalam bidang pembibingan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pasal 8 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

Pembimbingan Bapas dilakukan terhadap terpidana bersyarat, narapidana, anak 

pidana, anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat. 

Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, Penulis melakukan 

penelitian di Bapas Kelas I Kota Semarang untuk mendapatkan informasi tentang 

kasus Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/Anak/2017/PN Smg.  Hasil wawancara 

Penulis dengan pembimbing Bapas tentang peran Bapas dalam mendampingi 

anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan: 

“Dalam menangani kasus DAS bin SPM, Bapas berperan mendampingi 

terdakwa anak dari proses penyidikan hingga proses peradilannya di 

Pengadilan Negeri Semarang. Bapas juga melakukan pengawasan terhadap 

terdakwa anak selama mengikuti pendidikan dan pelatihan di Lembaga 

Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang selama 8 (delapan) bulan 

dan Bapas juga menjamin terpenuhinya hak-hak anak seperti melakukan 

pendampingan dan pengawasan terhadap anak, identitas anak tidak 

dipublikasikan,  jika Bapas akan mengambil foto terdakwa anak tersebut, 

foto diambil dari belakang agar identitas dari anak tetap terjaga 

rahasianya”
84

. 
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Wawancara dengan Ibu Sri Budi Utami, Pembimbing Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang, 

pada tanggal 1 Februari 2018  
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Lebih lanjut mengenai putusan Hakim, beliau juga menerangkan sebagai 

berikut: 

“Dalam perkara ini menurut saya putusan Hakim sudah adil dan sesuai 

dengan hak-hak asasi anak. Keluarga anak juga sangat bersyukur dengan 

putusan Hakim dikarenakan didalam mengikuti pendidikan dan pelatihan 

di Lembaga Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang, terdakwa 

anak dilatih untuk memiliki keterampilan dan keterampilan yang sekarang 

digeluti oleh terdakwa anak adalah jadi seorang montir kendaraan 

bermotor”
85

. 

Dari wawancara tersebut, pihak Bapas sudah melaksanakan perannya untuk 

mendampingi terdakwa anak dan juga melakukan pengawasan terhadap terdakwa 

anak selama terdakwa anak mengikuti pendidikan dan pelatihan di Lembaga 

Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang dan disini Bapas juga menjamin 

kerahasiaan identitas terdakwa anak. 

Meskipun pihak Bapas sudah semaksimal mungkin untuk mendampingi 

perkara anak, namun kenyataannya masih ada hambatan yang dialami oleh pihak 

Bapas dalam melakukan pendampingan terhadap saat proses hukum. Hasil 

wawancara Penulis dengan peembimbing Bapas tentang hambatan-hambatan 

yang ditemui pembimbing Bapas: 

“Dalam proses pendampingan terdakwa anak, saya memiliki beberapa 

kendala seperti identitas terdakwa anak karena terdakwa anak tidak 

memiliki akta kelahiran dan hanya memiliki Kartu Keluarga dari Cirebon, 

jadi usia anak disesuaikan dengan Kartu Keluarga dari Cirebon, usia anak 

terbukti dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa usia anak memang masih 
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dibawah umur, serta orang tua terdakwa juga tidak memiliki Kartu Tanda 

Penduduk dan orang tua terdakwa anak sangat sulit dihubungi
86

. 

 

Lebih lanjut beliau juga menerangkan upaya Diversi antara keluarga 

Korban dengan Keluarga Terdakwa Anak: 

“Dalam upaya Diversi antara keluarga korban dan keluarga terdakwa tidak 

menemui titik terang dikarenakan pihak korban meminta uang ganti rugi 

sebesar Rp. 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) akan tetapi pihak keluarga 

terdakwa tidak bisa menyanggupi permintaan ganti rugi keluarga korban 

dan keluarga terdakwa hanya bisa menyanggupi ganti rugi sebesar Rp. 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayarannya dicicil selama 10 

(sepuluh) bulan dikarenakan mata pencaharian orang tua terdakwa anak 

adalah sebagai seorang pemulung yang memiliki pendapatan yang tidak 

menentu, jadi karena upaya diversi tidak menemui titik terang, maka 

persidangan tetap dilanjutkan”
87

. 

 

Dari wawancara tersebut, pihak Bapas sudah mengupayakan perdamaian 

antara pihak korban dengan pihak terdakwa anak dengan cara diversi, akan tetapi 

pihak korban tetap bersikukuh dengan biaya ganti rugi yang harus dibayar oleh 

pihak terdakwa anak dan pihak terdakwa anak tidak bisa menyanggupi apa yang 

diminta oleh pihak korban, maka persidangan tetap berlanjut sampai putusan 

diputuskan.  

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor Undang-Undang 
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Menurut Soerjono Soekanto, Undang-Undang adalah peraturan yang 

tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat 

maupun daerah yang sah. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak sebagai dasar peraturan dari penelitian ini, 

dapat dikatakan kedua Undang-Undang ini sudah sangat mengutamakan 

kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum seperti anak yang 

berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi, 

dipisahkan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain 

secara efektif, penghindaran dari publikasi atas identitasnya dan 

pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak 

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. 

2. Faktor Penegak Hukum 

Ruang lingkup penegak hukum sangatlah luas, oleh karena mencakup 

yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang 

penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto penegak hukum akan 

dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang 

penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan 

tetapi juga peace maintenance. 

Bila dikaitkan dengan penelitian ini, penegak hukum yang menangani 

perkara anak tersebut sudah sesuai dengan profesi dan peranannya, dalam 
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artian pihak-pihak terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum 

seperti pihak pengadilan dan Hakim anaksudah disesuaikan sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

Bagi Bapas, Bapas juga sudah melakukan perannya sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. 

3. Faktor Sarana dan Prasarana 

Menurut Soerjono Soekanto tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, 

maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancer. 

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. 

Dalam penelitian ini, menurut Penulis sarana dan fasilitas sudah sangat 

baik seperti sumber daya manusia berpendidikan dan terampil seperti dari 

pihak pengadilan yaitu Hakim anak dan pihak Bapas karena telah 

melaksanakan perannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan 

terkait organisasi yang baik, Pihak pengadilan dan pihak Bapas bekerja 
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sama untuk tetap melindungi hak asasi anak yang berhadapan dengan 

hukum. 

4. Faktor Masyarakat 

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum berasal dari 

masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka 

masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. 

Dilihat dari wawancara Penulis dengan Hakim anak, masih banyak 

masyarakat yang beranggapan bahwa setiap tindakan pidana harus 

dihukum atau dipenjara walaupun pelaku terdakwanya yaitu anak dibawah 

umur. Seharusnya masyarakat ikut membantu dan merangkul anak agar 

tidak terpuruk saat menjalani hukuman yang harus dijalani dan 

membimbing anak agar tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Hal 

itulah yang harus dilakukan oleh masyarakat. 

5. Faktor kebudayaan 

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu dengan faktor 

masyarakat. Jika dilihat dari kejadian nyatanya masih banyak masyarakat 

Indonesia yang memiliki kebiasaan kurang baik yaitu emosi yang 

meledak-ledak dengan cara mengHakimi pelaku tindak pidana. Apabila 

kebudayaan masyarakat Indonesia bisa berubah menjadi lebih baik dan 

percaya kepada para penegak hukum dan tidak mengHakimi dengan cara 

sendiri maka aturan hukum bisa diterapkan dengan baik. 
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Rancangan Undang-Undang KUHP 2 Februari 2018 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

Undang-Undang Nomor 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 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
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http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-

diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak 

http://tv.liputan6.com/read/2879542/video-2-siswi-smp-di-makassar-jadi-

tersangka-penganiayaan, 
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