
41 
 

BAB III 

PENERAPAN SANKSI DALAM PENJATUHAN PIDANA ANAK PELAKU 

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 

 

3.1. Penerapan Hukum Positif Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

Adanya asas Lex Spesialis derogat legi generalis menjadi ketentuan yang 

mengikat dari asas-asas umum yaitu adanya perumusan Undang-undang 

Pengadilan Anak di Indonesia, menjadi suatu pedoman dalam suatu ketentuan 

hukum khusus mengenai aturan hukum terhadap tindak pidana anak. Undang-

undang Pengadilan Anak disebut sebagai hukum pidana anak yang secara khusus 

mengatur tentang peradilan anak. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 67 Undang-

undang Pengadilan Anak sebagai hukum positif di Indonesia menghapuskan 

beberapa ketentuan pokok terhadap anak yang diatur dalam Pasal 45, Pasal 46 dan 

Pasal 47 KUHP. 

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum 

dewasa (minderjarig/person under age), orang yang dibawah umur/keadaan 

dibawah umur (minderjarig heid/inferiority) atau biasa disebut juga sebagai anak 

yang berada dibawah pengawasan wali (minderjarige under voordij). Pengertian 

anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut 

hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal 

ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur 
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anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan 

perundang-undangan yang ada pada saat ini.13

Undang-Undang Pengadilan Anak memberikan batas umur mengenai 

pemidanaan anak di Indonesia. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa: (1) Batas umur 

anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 

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

pernah kawin. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diajukan ke sidang pengadilan, 

 

Undang-undang Pengadilan Anak, memiliki karakteristik khusus 

mengenai batas umur bagi yang melakukan tindak pidana, apabila anak tersebut 

terbukti melakukan tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang terlarang 

bagi anak, tidak dapat disebut sebagai penjahat melainkan disebut dengan anak 

nakal. (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Pengadilan Anak). 

Pengertian anak pada Pasal 1 Convention On The Rights of The Child, 

anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali 

berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh 

sebelumnya. Pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-undang 

Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Pasal 1 

ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang 

dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 

mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 

                                                           
13 Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007, h. 5. 
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setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak. 

Akan tetapi setelah ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

1/PUU-VIII/2010 mengenai batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak 

ialah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun, dengan menyatakan: 

Pertama, frasa,”... 8 (delapan) tahun...,” dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), 

dan Pasal 5 ayat (1) beserta penjelasan Undang-undang Pengadilan Anak 

khususnya terkait dengan frasa “...8 (delapan) tahun...” adalah bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara 

bersyarat (conditionally unconstitutional), artinya inkonstitusional, kecuali 

dimaknai “...12 (dua belas) tahun...”; 

Kedua, frasa,”... 8 (delapan) tahun...,” dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan 

Pasal 5 ayat (1) beserta penjelasan Undang-undang Pengadilan Anak khususnya 

terkait dengan frasa “...8 (delapan) tahun...” tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), artinya 

inkonstitusional, kecuali dimaknai “...12 (dua belas) tahun...”. 

“Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum 

anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat 

kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang 

dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi 

perhatian.”14

                                                           
14 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008,  h. 33. 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSIPerlindungan Hukum Dalam Putusan Hakim Mengenai Penerapan Sanksi Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan OrangGita Ayu Sartika Candra



44 
 

Penjatuhan pidana kepada anak-anak berbeda dengan penjatuhan pidana 

kepada orang dewasa. Anak-anak diberikan pemidanaan yang seringan mungkin 

yaitu ½ (setengah) dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa. Akan 

tetapi, sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia saat ini hanya bertumpu pada 

sifat pemidanaannya sehingga tidak memperhatikan bagaimana anak tersebut 

dapat merubah perilaku anak tersebut menjadi lebih baik. Untuk itu perlu 

diberikannya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif, yaitu suatu sistem 

pemidanaan yang lebih menitikberatkan pada tindakan yang dapat mendidik dan 

membina agar seorang anak yang telah melakukan perbuatan yang salah dapat 

memberikan perubahan terhadap perilakunya yang sebelumnya menyimpang 

menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut tanpa harus 

diberikan sanksi pidana penjara atau sanksi pidana lainnya yang tidak 

memberikan manfaat bagi kepentingan anak tersebut. 

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Perlindungan 

Anak, yaitu setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: 

a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 
dipisahkan dari orang dewasa. 

b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam 
setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, misalnya bimbingan sosial 
dari pekerjaan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau 
bantuan dari ahli bahasa. 

c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang 
objektif dan tidak memihak dalam bidang tertutup untuk umum. 
 

Pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak akan lebih mudah 

pengendaliannya dan penanganannya daripada seorang pelaku tindak pidana yang 

dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karakteristik anak berbeda 
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dengan karakteristik orang dewasa yaitu pribadi anak yang belum terbentuk 

sempurna seperti orang dewasa. 

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama 

dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang 

diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses 

perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang 

dimiliki oleh dewasa. Konsekuensinya, reaksi yang terhadap anak tidak sama 

dengan reaksi yang diberikan oleh orang dewasa, yang lebih mengarah kepada 

punitif.15

Dari tulisan ini menunjukkan bahwa tindak pidana itu bisa dilakukan oleh 

siapa saja, dimana saja dan kapan saja (tidak memandang status pelaku, tempat 

dan waktu) dengan latar belakang yang berbeda-beda (mulai dari anak-anak 

sampai dengan tua renta), kemampuan fisik, moral dan unsur-unsur non-yuridis 

pelaku, benar-benar harus dipertimbangkan.

 

Selanjutnya, dalam tulisan Kartini-Kartono menjelaskan: Pelanggaran, 

kejahatan atau tindak pidana bukanlah suatu peristiwa yang bersifat hereditable 

(bawaan sejak lahir) dan juga bukan warisan biologis. Oleh karena itu, kejahatan 

dapat dilakukan oleh siapapun baik pria maupun wanita, dapat berlangsung pada 

usia anak-anak, dewasa atau usia lanjut, juga dapat dilakukan dalam keadaan 

setengah sadar, tidak sadar, setengah atau karena dipaksa. 

16

                                                           
15 Nashrina, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 

2011, h. 75. 
 

16 Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak di Bawah Umur, Alumni, Bandung, 2010, h. 63. 
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Sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang mendidik 

selama ini jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya 

oleh hakim, demi kesejahteraan anak itu sendiri. Oleh sebab itu, sistem 

pemidanaan yang mendidik digunakan sebagai salah satu bentuk sistem 

pemidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang ada sekarang 

ini. Dengan lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban anak, serta memberikan 

pemenuhan pendidikan dan pembinaan untuk memajukan atau mengembangkan 

peran anak didalam masyarakat dapat menjadi lebik baik. 

Pada dasarnya sistem peradilan anak ditujukan untuk memberikan 

perlindungan dan kesesuaian antara kepentingan anak dan ketertiban umum secara 

adil dan seimbang. Sistem peradilan anak ini diarahkan kepada penerapan 

keadilan khusus kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan lebih 

memperhatikan perlindungan sosial, mental, dan moral anak dibandingkan konsep 

pemidanaan saja. Pemidanaan yang ditujukan sistem peradilan anak adalah lebih 

pada proses rehabilitasi moral dan mental anak dengan harus memperhatikan 

kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) yang menjadi salah 

satu prinsip-prinsip dasar Kovensi Hak-hak Anak yang selanjutnya dirumuskan ke 

dalam Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Anak. 

Jadi perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian 

yang serius karena bagaimanapun anak-anak adalah masa depan suatu bangsa. 

Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa 

keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk 

mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk 
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mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi 

kehidupan bangsa.17

(a) Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau 
perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang 
menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup 
tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk 
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah 
umur delapan belas tahun; 

 

Di dalam Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the right of 

the child) dimuat prinsip-prinsip bahwa negara-negara pihak harus menjamin: 

(b) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara 
melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, 
penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-
undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir 
dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat; 

(c) Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan 
manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan 
dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada 
umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus 
dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap 
demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk 
mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan 
kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa. 

(d) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke 
bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk 
menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu 
pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan 
atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu. 
 

Selain itu, di dalam Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the 

right of the child) juga dijelaskan prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai 

berikut: 

                                                           
17 Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Bagi Anak di Bawah Umur Menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997, website: http: 
//wordskripsi.blogspot.com/2010/04/015-tijauan-yuridis-terhadap-penerapan.html, dikunjungi 
pada tanggal 11 Maret 2012 
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1. Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai 
tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk 
diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa 
penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan 
anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-
orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk 
meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran 
konstruktif dalam masyarakat. 

2. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam 
instrumen-instrumen internasional yang relevan, maka Negara-negara Pihak, 
terutama, harus menjamin bahwa: 

(a) Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah 
melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang 
tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu 
perbuatan-perbuatan itu dilakukan; 

(b) Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar 
hukum pidana, paling sedikit memiliki jaminan-jaminan berikut: 

(i) Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut 
hukum; 

(ii) Diberi informasi denga segera dan langsung mengenai tuduhan-
tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau 
wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan 
lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan 
pembelaannya; 

(iii) Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa 
yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam 
suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran 
bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali 
dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, 
terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang 
tuanya atau wali hukumnya; 

(iv) Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; 
untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk 
memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas 
namanya menurut syarat-syarat keadilan; 

(v) Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini 
dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau 
kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan 
adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum; 

(vi) Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau 
anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang 
digunakan; 

(vii) Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua 
tingkat persidangan. 

3. Negara-negara Pihak harus berusaha meningkatkan pembuatan undang-
undang, prosedur-prosedur, para penguasa dan lembaga-lembaga yang 
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berlaku secara khusus pada anak-anak yang dinyatakan sebagai, dituduh, atau 
diakui melanggar hukum pidana, terutama: 
(a) Pembentukan umur minimum; di mana di bawah umur itu anak-anak 

dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana; 
(b) Setiap waktu yang tepat dan diinginkan, langkah-langkah untuk 

menangani anak-anak semacam itu tanpa menggunakan jalan lain pada 
persidangan pengadilan, dengan syarat bahwa hak-hak asasi manusia dan 
perlindungan hukum dihormati sepenuhnya; 

4. Berbagai pengaturan, seperti perawatan, bimbingan dan pengawasan, 
perintah, penyuluhan, percobaan, pengasuhan anak angkat, pendidikan dan 
program-program pelatihan kejuruan dan pilihan-pilihan lain untuk perawatan 
kelembagaan harus tersedia untuk menjamin bahwa anak-anak ditangani 
dalam suatu cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan sepadan 
dengan keadaan-keadaan mereka maupun pelanggaran itu. 

 
Setelah melihat prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak 

melalui Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak kita dapat mengevaluasi 

apakah hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana telah mendapatkan 

perlindungan khusus yang dijunjung tinggi agar mereka memiliki semangat hidup 

dan percaya diri lagi secara maksimal dari penegak hukum melalui peraturan yang 

mengaturnya dengan jelas. 

 

3.2. Pelaksanaan Putusan Hakim 

3.2.1.  Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 140K/Pid.Sus/2010 

Putusan No. 140K/Pid.Sus/2010 menyatakan bahwa mengadili dengan 

menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan perdagangan anak 

(Pasal 2 jo Pasal 17 jo Pasal 11 UU PTPPO); menghukum Terdakwa dengan 

pidana selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti 

dengan latihan kerja selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan barang bukti berupa 1 
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(satu) unit handphone merk Sony Ericson type T610 warna hitam silver di rampas 

untuk negara. 

Dalam kasus ini, karena Terdakwa adalah seorang anak yang masih 

berumur 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang 

Pengadilan Anak, maka Terdakwa diajukan ke dalam sidang anak dan dilakukan 

pemisahan (splitsing) dengan pelaku dewasa. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 

dan denda yang telah ditentukan dengan ketentuan yaitu ½ dari maksimum 

ancaman pidana bagi orang dewasa yang terdapat pada Pasal 26 Undang-undang 

Pengadilan Anak memang telah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. 

Disamping itu, berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Pengadilan 

Anak bahwa:  

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang ini 
ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih 
berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, 
seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, 
atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai 
umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. 
 

Akan tetapi dalam Pasal 14 Undang-undang Perlindungan Anak 

menyebutkan bahwa: 

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan 
dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan pemisahan itu adalah demi 
kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. 

 
Maksud dari pasal tersebut ialah bahwa pemberian sanksi pidana terhadap 

anak merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) yang dapat diambil dalam 

mengadili anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dengan 

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSIPerlindungan Hukum Dalam Putusan Hakim Mengenai Penerapan Sanksi Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan OrangGita Ayu Sartika Candra



51 
 

Sudah sangat jelas bahwa di dalam Undang-undang Perlindungan Anak 

menyebutkan apa saja hak-hak anak pelaku tindak pidana yang harus dilindungi. 

Oleh karena itu, putusan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masa depan 

anak. Walaupun anak telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan-

perundang-undangan, akan tetapi anak juga perlu kesempatan untuk memperbaiki 

perilaku tersebut dengan mendapatkan pembinaan, pengawasan dan dapat terus 

untuk melanjutkan pendidikan agar nantinya tidak mengulangi perilaku buruk itu. 

Sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut maka yang harus diberikan 

pemerintah salah satunya ialah kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk 

mendapatkan pendidikan. Untuk itu, anak yang menjadi pelaku tindak pidana 

tidak dapat dikesampingkan hak dan kepentingannya dalam mendapatkan 

pendidikan tersebut. 

Dengan pertimbangan, karena Terdakwa baru pertama kali melakukan 

tindak pidana dan bukan dia sebagai pelaku utamanya karena dalam putusan 

tersebut Terdakwa hanya dimanfaatkan oleh pelaku utama yaitu saksi Neneng 

yang menjadi Terdakwa dalam persidangan lain untuk membantu saksi Neneng 

dalam melakukan aksinya dan meskipun dalam kasus tersebut Terdakwa telah 

melakukan tindak pidana yaitu perekrutan yang bertujuan untuk 

memperdagangkan gadis-gadis yang dilakukan sebanyak dua kali terhadap saksi 

Euis dan saksi Ira, akan tetapi tindak pidana tersebut dilakukan dalam jangka 

waktu 1x24 jam. Oleh karena itu, alasan-alasan tersebut dapat menjadikan suatu 

pertimbangan bagi hakim dalam pemberian sanksi yang tepat dan bermanfaat bagi 

anak tersebut.  
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Selain itu anak masih memiliki hak-hak mendapatkan perlindungan dan 

kehidupan yang layak demi perkembangan fisik, mental dan sosial anak yang 

optimal, perlukah untuk dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang 

mengakibatkan anak tersebut melewati 3 (tiga) tahun umurnya dengan sia-sia 

tanpa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak karena terisolasi dari 

keluarga dan lingkungan serta setelah keluar dari penjara maka menjadikan si 

anak secara tidak langsung di cap atau di labelisasi sebagai penjahat/narapidana 

dari masyarakat yang dapat memberikan trauma akibatnya mempengaruhi 

perkembangan si anak tersebut. 

Sedangkan pemberian sanksi pidana penjara bukan merupakan satu-

satunya pilihan sanksi bagi anak yang telah melakukan tindak pidana karena 

pemberian sanksi pidana merupakan bentuk pilihan yang keputusan akhirnya akan 

diserahkan pada hakim berdasarkan pertimbangan berat atau ringannya perbuatan 

yang telah dilakukan dengan alasan-alasannya. Dengan memberikan sanksi pidana 

penjara yang lebih banyak memiliki akibat negatif daripada akibat positif karena 

belum tentu perilaku anak yang berada di dalam penjara, dapat berubah untuk 

menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang. 

Akan tetapi apabila sanksi yang diberikan kepada anak itu tepat, seperti 

ditempatkan dalam suatu sarana rehabilitasi di bidang pendidikan, pembinaan, dan 

latihan kerja dalam suatu lembaga formal ataupun informal dan bukan merupakan 

penjara, maka dapat dimungkinkan anak tersebut dapat memperbaiki perilaku 

yang menyimpang karena lebih bermanfaat baginya. 
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3.2.2. Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 

No.153/Pid.A/2011/PN.Sby 

Berdasarkan putusan No. 153/Pid.A/2011/PN.Sby mengadili dengan 

menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun 

orang lain mengeksploitasi seksual anak; mengembalikan Terdakwa kepada orang 

tuanya untuk diasuh, dididik dan disekolahkan; menetapkan barang bukti berupa 

uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara. 

Putusan Majelis Hakim tersebut dengan berdasarkan berbagai 

pertimbangan antara lain: Terdakwa merupakan seorang anak berumur 12 (dua 

belas) tahun yang masih memerlukan bimbingan, pengawasan, pendidikan, dan 

perlindungan; Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan berbagai 

macam faktor diantaranya: faktor ekonomi yang merupakan dari keluarga tidak 

mampu, faktor pergaulan anak yang tidak terkendali dengan tingkat kematangan 

pribadi yang rendah sehingga anak belum dapat menilai baik atau buruk suatu 

perbuatan, faktor sosial-budaya anak yang sudah terpengaruh oleh kemajuan era 

dan teknologi modern yang menjadikan anak konsumtif dan melakukan segala 

cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya; dalam mengadili anak, 

penjatuhan sanksi seharusnya dapat menjamin perkembangan mental, fisik dan 

sosial anak dengan cara pembinaan serta perlindungan sehingga pemidanaan 

bukan semata-mata merupakan upaya pembalasan dendam negara terhadap pelaku 

akan tetapi juga berupa pembinaan; oleh karena orang tua menyanggupi untuk 

lebih memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak, dengan berupaya 
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memberikan bimbingan dan mendidik serta menyekolahkan anak; demi 

kepentingan anak sebagai generasi penerus yang apabila dijatuhi putusan berupa 

pemidanaan belum tentu menjamin terwujudnya pembinaan dan perlindungan 

anak. 

Seperti yang telah disebutkan mengenai pertimbangan Majelis Hakim, 

maka tindakan merupakan upaya yang terbaik bagi tumbuh dan kembang seorang 

anak. Karena pemidanaan bukan jalan satu-satunya bagi anak yang memiliki 

karakteristik berbeda dengan orang dewasa, maka cara penangannya juga harus 

berbeda sebab sifat anak yang masih rentan, untuk itu perlu dilindungi hak-haknya 

demi masa depan sebagai penerus bangsa yang bertanggung jawab nantinya. 

Oleh karena itu, penjatuhan tindakan merupakan keputusan yang tepat dan 

sesuai dengan asas pemidanaan yang bersifat mendidik dan membimbing pelaku 

tindak pidana agar anak tidak mengulangi lagi perbuatan yang 

menyimpang/dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Tidak seharusnya 

sanksi pidana diterapkan terhadap anak dengan alasan bahwa tujuannya untuk 

memberikan efek jera bagi pelakunya. Sedangkan anak memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Anak cenderung melakukan 

suatu perbuatan yang menyimpang atau dapat disebut pula melakukan tindak 

pidana yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dengan berbagai 

faktor, bukan dari dirinya sendiri, antara lain adanya dampak negatif dari 

perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi 

dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya 

dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang 
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mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai 

dan perilaku anak. Oleh karena itu, tindakan merupakan sanksi yang tepat yang 

dapat diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana, sehingga hak anak untuk 

mendapatkan perlindungan dan pembinaan masih dapat terpenuhi. 

Dengan memperhatikan kebutuhan akan perkembangan dan pendidikan 

anak, sistem pemidanaan terhadap anak seharusnya tidak bertujuan untuk 

memberikan sanksi pidana yang tidak dapat memperbaiki perilaku menyimpang  

untuk melakukan tindak pidana dari anak tersebut. Putusan yang diambil dapat 

menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak 

menuju masa depan yang lebih baik demi mengembangkan dirinya sebagai warga 

yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. 

Apabila mengenai pelaku tindak pidana ini masih dapat dijatuhi tindakan 

dengan dilakukannya pembinaan dan latihan kerja yang lebih bermanfaat bagi 

kehidupan dan pribadi si anak agar lebih baik, tidak efektif apabila dijatuhi pidana 

penjara. Pertimbangan yang dapat diambil dalam kasus ini bahwa Terdakwa 

masih berumur 12 (dua belas) tahun dan masih harus mendapatkan pendidikan. 

Untuk itu, layaklah apabila Terdakwa diberlakukan sanksi berupa tindakan yaitu 

mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk dididik dan 

dilakukan pengawasan terhadap anak sehingga tidak mengulangi perbuatannya 

lagi. 
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