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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Akhir-akhir ini, sering kali kita lihat dan dengar kejahatan serta 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang dikatagorikan 

sebagai anak. Seorang anak dianggap belum dewasa dikarenakan mereka 

tidak dapat dimintai pertanggung jawaban sepenuhnya atas perbuatan yang 

telah dilakukannya, karena mereka dianggap belum mengerti atau belum 

mengetahui mana yang baik dan buruk terhadap apa yang dilakukannnya. 

Oleh sebab itu anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia sendiri 

secara khusus sudah dilindungi haknya di dalamUndang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat 

dengan UU SPPA).  

Didalam UU SPPA juga dijelaskan didalam Pasal 1 angka 3 bahwa: 

 “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, 

adalah  anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 

18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” 

Sistem Peradilan Pidana Anak itu sendiri adalah keseluruhan proses 

penyelesaian perkara yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus 

kenakalan anak, mulai dari penyelidikan sampai dengan tahapan 

pembimbingan setelah menjalani proses pidana. Tujuan dari pergantian 
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Undang-Undang tersebut adalah agar lebih terjaminnya perlindungan 

kepentingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 

Di dalam UU SPPA terdapat lembaga-lembaga pemerintah maupun 

lembaga swasta yang bergerak dalam bidang anak, seperti Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai 

Pemasyarakatan (Bapas), atupun lembaga sosial lainnya yang bertujuan 

memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.  

 Dalam upaya membangun rezim hukum anak yang berhadapan 

hukum, terdapat 4 (empat) fondasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang juga 

telah diadopsi dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 

SPPA), yakni:
1
 

a. Kepentingan terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam 

setiap permasalahan yang berdampak pada anak (Pasal 3 UU 

SPPA); 

b. Prinsip non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis 

kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, 

kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, 

cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak 

(Pasal 2 UU SPPA); 

c. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (Pasal 6 

UU SPPA); 

                                                           
1
Sayid Andi, Dahlan Ali,Muhammad Saleh, „Penggunaan Laporan Penelitian 

Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Hakim‟, Syariah Kuala Law Jurnal, 

Vol. 2(2) Agustus 2018, h.288-289 Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak oleh 

Hakim‟, Syariah Kuala Law Jurnal, Vol. 2(2) Agustus 2018, h.288-289 
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d. Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak 

pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya 

dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang 

mempengaruhi anak (Pasal 12 UU SPPA) 

Demikian halnya dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 

disingkat dengan Konvensi PBB tentang hak-hak anak tahun 1989
2
 yang 

menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka yang 

berusia dibawah 18 tahun harus mempertimbangkan „kepentingan terbaik‟ 

anak. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa mereka yang berada dalam usia 

anak tidak dapat melakukan kejahatan atau doli incapax dan tidak dapat 

bertanggung jawab atas tindakannya.
3
 

Di dalam UU SPPA juga terdapat substansi yang mendasar tentang 

pengaturan secara tegas untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari 

stigma negatif pada saat anak berhadapan dengan hukum dan diharapkan 

anak dapat kembali ke dalam lingkungan secara wajar yaitu pengaturan 

mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi. 

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan 

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang 

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan 

                                                           
2
Konvensi ini telah Diratifikasi oleh Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 pada tanggal 

25 Agustus 1990. 

 
3
Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tinduk, Analisis Situasi Sistem 

Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia, Unicef Indonesia, Jakarta, 2003, h. 

73, dikutip dari John Muncie, Op.cit., h. 255 
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pembalasan. Sedangkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara 

Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana,
4
 dan 

terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; 

2. Dan bukan pengulangan tindak pidana; 

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak 

yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 

dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang 

diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan 

subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam 

Sistem Peradilan Pidana Anak).
5
 

Di dalam UU SPPA Anak juga terdapat kekhususan pemberlakuan 

yaitu adanya Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang telah ada 

sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak. Kekhususan tersebut diatur di dalam Pasal 59 UU No. 3 

Tahun 1997, yaitu:
6
 

                                                           
4
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5332), ps. 6 - ps. 7 

 
5
Mahkamah Agung, “Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, 2018 

 
6
Undang-Undang Nomor 3tahun 1997 tentang Pengadilan Anak(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3668), ps. 59 
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(1) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan 

kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk 

mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak. 

(2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 

mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari 

Pembimbing Kemasyarakatan. 

(3) Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk  

umum. 

Dari Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Bapas atas perintah 

Pengadilan Negeri (dalam hal ini adalah Hakim), Hakim akan memperoleh 

gambaran yang sebenarnya tentang diri anak, sebab dalam Litmas tersebut 

tersedia data yang auntentik dan diaknostik tentang kehidupan sosial, 

ekonomi, budaya, pendidikan, keagamaan, dan kepribadian seorang anak 

yang akan diajukan ke persidangan. 

Data ini sangat diperlukan dan bermanfaat sekali bagi hakim dalam 

mempertimbangkan keputusan yang akan diajukan.
7
 

Hasil penelitian kemasyarakatan wajib di serahkan oleh Bapas kepada 

Penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam 

setelah permintaan penyidik diterima, hal tersebut diatur di dalam Pasal 28 

UU SPPA. 

                                                           
7
Dina Anggraini, Fungsi Penelitian Kemasyarakatan Dari Bapas Anak Dalam 

Hubungannya Dengan Putusan Hakim Anak Di Pengadilan Negeri Pontianak,  Skripsi, Program 

Sarjana Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2015, h.3 
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Di dalam UU SPPA terdapat satu ayat sebagai konsekuensi hukum 

jika hakim mengabaikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, hal tersebut 

diatur di dalam Pasal 60 UU SPPA, yaitu :
8
 

(1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan 

kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk 

mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. 

(2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim 

untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang 

bersangkutan. 

(3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian 

kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum 

menjatuhkan putusan perkara. 

(4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan 

Hakim, putusan batal demi hukum. 

Namun, ternyata masih terdapat beberapa putusan yang tidak 

mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, misalnya 

Pengadilan Negeri di Indonesia, yang di dalam Pertimbangan Hakim masih 

terdapat Putusan yang tidak mencantumkan adanya Laporan Penelitian 

Kemasyaratan, oleh karena itu hal tersebut terkesan hanya sebagai 

formalitas saja. 

                                                           
8
Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5332), ps. 60 
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Jika tersedia Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang disusun 

dengan standar yang baik, setidaknya dapat membantu jalannya proses 

peradilan pidana terhadap anak, yang pada akhirnya dapat memenuhi prinsip 

perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, namun 

sebaliknya tentu dikhawatirkan akan berdampak pada penjatuhan vonis yang 

bisa saja kurang tepat karena kurangnya informasi terkait dengan profil sang 

anak yang mestinya tersedia pada Laporan Penelitian Kemasyarakatan.
9
 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ditetapkan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apa implikasi putusan pengadilan pidana anak tanpa 

mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan? 

2. Apa upaya hukum jika terdapat putusan perkara anak yang batal demi 

hukum? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari penelitian, 

yaitu : 

1. Untuk mengetahui implikasi putusan pengadilan pidana anak tanpa 

mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. 

                                                           
9
Sayid Andi, Dahlan Ali, Muhammad Saleh I, Op.Cit., h.292 
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2. Untuk mengetahui upaya hukum jika terdapat putusan perkara anak 

yang batal demi hukum 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

beberapa aspek, yaitu : 

1.4.1 Aspek Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum yang 

berkaitan dengan aturan hukum pidana, khususnya mengenai 

implikasi putusan pengadilan pidana anak tanpa mempertimbangkan 

laporan penelitian kemasyarakatan dan upaya hukum jika terdapat 

putusan perkara anak yang batal demi hukum. 

1.4.2 Aspek Praktis  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai masukan dan pedoman bagi Hakim Anak ataupun aparat 

penegak hukum dalam hal untuk mengetahui implikasi putusan 

pengadilan pidana anak tanpa mempertimbangkan laporan penelitian 

kemasyarakatan dan upaya hukum jika terdapat putusan perkara anak 

yang batal demi hukum. 

1.5 Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian skripsi sebagai 

berikut : 
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1.5.1  Tipe Penelitian  

Tipe penelitian dalam penulisan ini bersifat penelitian yuridis 

normatif (legal research). Penelitian normatif merupakan penelitian 

hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer 

agar dapat menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan 

hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah 

atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan 

seseorang sesuai dengan norma hukum.
10

  Untuk mengetahui sebuah 

aturan hukum yang ada, maka diperlukan mengumpulkan bahan-

bahan hukum yang relevan untuk dijadikan pertimbangan dalam 

mengkaji suatu rumusan masalah yang timbul dari isu hukum 

sehingga dapat memberikan suatu penelitian hukum terkait dengan 

implikasi putusan pengadilan pidana anak tanpa mempertimbangkan 

laporan penelitian kemasyarakatan dan upaya hukum jika terdapat 

putusan perkara anak yang batal demi hukum. 

1.5.2 Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pendekatan Perundang-undang (Statute Approach), Pendekatan Kasus 

(Case Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual 

Approach). 

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua 

                                                           
10

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2016.h. 47 
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undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan 

isu hukum yang sedang dibahas dalam penulisan sripsi 

ini.
11

 Dalam hal ini, pengkajian dilakukan terhadap semua 

peraturan perundang-undangan yang ada serta masih 

berlaku saat ini terkait dengan penggunaan laporan 

penelitian kemasyarakatan khususnya pada Pasal 60 ayat 

(3) dan (4) UU SPPA. 

2. Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah pendekatan 

yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-

norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan secara 

praktik hukum terutama pada perkara yang telah diputus 

oleh pengadilan dimana dapat dilihat dari yurisprudensi 

terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus sebuah 

penelitian.
12

 Didalam penelitian ini menggunakan Putusan 

No. 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Snt dan Putusan No. 

1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mpw. 

3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). 

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) adalah 

pendekatan yang dilakukan dengan pijakan pandangan-

                                                           
11

Peter Mahmud Marzuki, Penelitin Hukum Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 

2016, h. 133 

 
12

Johny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, 

Malang, 2005, h. 268 
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pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam 

ilmu hukum.
13

 

1.5.3 Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim.  Bahan-bahan primer yang 

gunakan antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan 

Hukum Pidana Jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 

Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 

Tahu 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum 

Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan 

Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1660); 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 

1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

                                                           
13

 Peter Mahmud Marzuki II, Op.Cit., h. 135 
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak; 

5. Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Snt 

6. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Mpw 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa 

semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen 

resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks-teks, kamus-

kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan 

pengadilan. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan 

bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, dan jurnal-jurnal 

hukum yang ada di internet, guna melengkapi dan menjelaskan 

bahan hukum primer yang digunakan. 

1.5.4  Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

Untuk mempermudah penelitian ini, maka diperlukan prosedur 

pengumpulan bahan hukum menggunakan beberapa langkah, yaitu 
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a) langkah pertama adalah dengan melakukan studi pustaka, berupa 

pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan buku dan 

catatan – catatan kecil dari hasil penelitian secara online yang 

berkaitan dengan implikasi putusan pengadilan pidana anak tanpa 

mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dan upaya 

hukum jika terdapat putusan perkara anak yang batal demi hukum. 

b) Langkah kedua yakni dengan mempelajari serta menganalisis 

bahan – bahan hukum yang telah terkumpul, baik berupa bahan 

hukum primer maupun sekunder, yang kemudian daripada itu 

dilakukannya analisis serta pengolahan terhadap bahan – bahan 

hukum, yang terdapat relevansi dari kedua bahan hukum tersebut, 

sehingga akan didapatkan penjabaran yang sistematis dari hasil 

yang telah diperoleh secara yuridis normatif. 

 

1.5.5  Analisis Bahan Hukum 

Setelah bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dan 

diklasifikasikan berdasarkan bab dan subbab pada rumusan masalah 

penelitian hukum ini. Maka metode analisis yang digunakan adalah 

dengan menganalis bahan hukum yang terkait dalam penulisan ini 

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta literature. 

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang sesuai dengan 

identifikasi masalah. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Materi penelitian ini dijabarkan dengan sistematika sebagai berikut 

agar penulisan dapat dibaca dan dimengerti dengan mudan dan jelas: 

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari uraian latar 

belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika. Dalam subbab 

metode penelitian terdiri dari anak sub bab yaitu tipe penelitian, pendekatan 

masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan 

analisis bahan hukum. 

Bab II akan memberikan uraian mengenai pembahasan pada rumusan 

yang pertama yakni implikasi putusan pengadilan pidana anak tanpa 

mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan.  

Bab III akan memberikan uraian mengenai pembahasan pada 

rumusan yang kedua yakni upaya hukum jika terdapat putusan perkara anak 

yang batal demi hukum. 

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran dari keseluruhan bab penelitian hukum ini, Kesimpulan dibuat 

berdasarkan saran yang diberikan dan yang berhubungan dengan skripsi ini. 
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