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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak yang 

terkait di Pengadilan Negeri Semarang dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota 

Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak 

sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan didasarkan pada fakta-fakta 

yang terungkap di persidangan dan fakta hukumnya. Dalam kasus yang 

diangkat, terdakwa Anak didakwa dengan dakwaan berlapis, namun dalam 

kenyataannya Hakim melihat bahwa terdakwa anak tidak terbukti 

melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, melainkan 

terbukti melakukan penganiayaan sesuai dengan ketentuan pasal 351 ayat 

(1). Pertimbangan Hakim yang lain pertimbangan manfaat pidana bagi 

pelaku. Dalam hal ini Hakim tidak menerapkan pidana penjara, melainkan 

memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum  

yakni supaya Anak  mengikuti pendidikan dan pelatihan di Lembaga Panti 

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

2. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Hakim adalah hambatan internal 

dan eksternal.  Hambatan internal yang dihadapi oleh Hakim adalah 

masalah waktu persidangan anak yang sangat pendek sehingga  dalam 
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penanganan harus cepat . Hambatan internal yang lain adalah pada saat 

pemeriksaan,  Hakim sangatlah sibuk karena banyak perkara-perkara lain 

yang harus diselesaikan oleh Hakim. Adapun  hambatan eksternal yang 

dihadapi oleh Hakim berasal dari Pihak Korban karena pihak korban sulit 

untuk diajak bicara dan tetap bersikukuh meminta ganti rugi sebesar Rp 

10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga terdakwa. Hambatan 

lain berasal dari fakta persidangan karena dalam pembuktian di 

persidangan ternyata luka yang dialami oleh korban bukan termasuk luka 

yang diakibatkan penganiayaan berat melainkan termasuk luka yang 

diakibatkan penganiayaan. Hambatan eksternal selanjutnya adalah dari 

masyarakat karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dan 

masih banyak masyarakat yang berpikiran bahwa orang yang melanggar 

hukum harus dipenjara dan hambatan eksternal yang terakhir adalah dari 

keluarga terdakwa Anak karena orang tua anak tidak memiliki Kartu 

Tanda Penduduk dan terdakwa anak tidak memiliki akta kelahiran, 

sehingga kesulitan untuk menentukan umur terdakwa. Untuk kasus ini 

umur Anak akhirnya ditentukan dari Kartu Keluarga yang dibawa orang 

tua terdakwa anak. Dalam penanganan kasus ini, pihak Bapas memiliki 

beberepa hambatan seperti orang tua terdakwa anak tidak memilik KTP, 

terdakwa anak tidak memiliki akta kelahiran dan hanya memiliki kartu 

keluarga, usia anak disesuaikan dengan Kartu Keluarga dari Cirebon dan 

orang tua terdakwa sangat sulit untuk dihubungi oleh pihak Bapas. 
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3. Penerapan sanksi yang diterapkan sudah sesuai dengan konteks 

perlindungan hak asasi anak karena dalam memutuskan perkara Hakim 

melihat fakta-fakta kejadian, seperti melihat kondisi korban, melihat 

upaya pihak terdakwa untuk mengganti kerugian kepada pihak korban. 

Saat memutus Hakim telah menyesuaikan dengan ketentuan 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. Dalam kasus tersebut, anak 

diperlakukan secara manusiawi,  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.  Putusan 

Hakim juga sudah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang 

sangat bermanfaat bagi terdakwa anak dan penerapan sanksi ini sudah 

sesuai dengan konteks perlindungan hak asasi anak. 

B. Saran 

Adapun saran yang diberikan oleh Penulis sebagai berikut: 

1. Perkara yang melibatkan anak yang masih di bawah umur seharusnya 

diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan damai, 

2. Peran orang tua dalam proses pendidikan anak harus ditingkatkan seperti 

memantau perkembangan anak, memantau pergaulan anak, serta 
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mengarahkan dan membimbing anak ke hal-hal yang lebih positif seperti 

melibatkan anak ke acara keagamaan, pelatihan olahraga dan sebagainya, 

3. Masa depan anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum menjadi 

tanggung jawab para penegak hukum, sehingga dalam penerapan sanksi, 

penegak hukum harus selektif agar kondisi dan masa depan anak tidak 

terganggu, 

4. Harus adanya kerjasama antara pihak-pihak pemerintah dengan aparat-

aparat hukum untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar dapat 

mengurangi perkara anak yang berhadapan dengan hukum. 
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