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ABSTRAK 

 

Septama Pramulyasakti. E1107071. 2011. PENERAPAN UNDANG-

UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1997 TERHADAP 

TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK 

(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN No.17/Pid.B/2010/PN.Kray) Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim 

menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar 

Nomor.17/Pid.B/2010/Pn.Kray tentang penadahan yang dilakukan oleh anak, 

serta implikasi yuridis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan 

Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor.17/Pid.B/2010/PN.Kray tentang 

penadahan yang dilakukan oleh anak. 

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang bersifat preskriptif 

mengenai dasar pertimbangan hakim dan implikasi yuridis sanksi pidana yang 

dijatuhkan hakim. Jenis bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang 

dipergunakan yaitu studi kepustakaan baik berupa surat dakwaan, tuntutan, 

putusan, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen. Analisis 

bahan hukum menggunakan analisis bahan hukum deduktif yaitu menarik 

kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan 

kongkret yang dihadapi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, bahwa 

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang 

melakukan penadahan antara lain bahwa hakim memandang tindak pidana yang 

dilakukan oleh terdakwa telah meresahkan masyarakat karena setelah saksi 

Sunarwan melakukan pencurian terdakwa memberikan saran untuk menitipkan 

barang curian tersebut di rumah Yoyakim, perbuatan itu dilakukan dengan 

sekongkol atau lebih dari satu orang dalam pengertian bila “membantu 

melakukan” kejahatan diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan maka orang yang 

salah telah melakukan perbuatan sekongkol atau “tadah” (heling). Poin berikutnya 

bahwa anak tersebut telah berumur 17 tahun, dalam penjelasan atas Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 

(dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi pidana. Implikasi 

yuridis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah anak tidak dapat untuk 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan. 

 

 

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Penadahan Anak, Putusan Hakim 
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ABSTRACT 

 

SEPTAMA PRAMULYASAKTI. E1107071. 2011. THE 

IMPLEMENTATION OF INDONESIAN LAW NUMBER 3 OF 1997 ON 

STOLEN GOODS BUYING CRIME COMMITTED BY CHILDREN (A 

CASE STUDY ON VERDICT No. 17/Pid.B/2010/PN.Kray). Faculty of Law 

of Sebelas Maret University. 

This research aims to find out the judge’s rationale in sentencing the 

verdict No. 17/Pid.B/2010/PN.Kray in Karanganyar District Court about stolen 

goods buying by child, as well as the juridical implication of criminal penalty 

sentenced by the judge in the Karanganyar District Court’s verdict No. 

17/Pid.B/2010/PN.Kray about stolen goods buying by child. 

This study belongs to an doctrinal research that is prescriptive in nature 

about the judge’s rationale and juridical implication of criminal penalty sentenced 

by the judge. The type of law materials employed included primary and secondary 

law materials. Technique of collecting data used was library study on indictment 

letter, prosecution, verdict, books, legislation and document. The analysis on law 

material was done using deductive law material analysis by drawing conclusion 

from a general problem to the concrete one encountered.  

Considering the result of research and discussion it can be concluded that 

the judge’s rationale in sentencing the criminal penalty against the child buying 

stolen goods include that the judge considers that the crime the defendant does has 

made the society anxious because after the witness Sunarwan commits thieving, 

the defendant suggest the witness to put the stolen goods in Yoyakim’s house. 

This deed is done with conspiracy by more than one people, meaning that 

“whoever helps” someone doing crime is guilty because she/he has conspired. The 

next point the child has been 17 years old, in the explanation of Act Number 3 of 

1997 it is explained that to the child who has been 12 (twelve) to 18 (eighteen) 

years old the conviction will be imposed, The juridical implication of criminal 

penalty the judge sentences is that the child cannot live, grow, develop and 

participate appropriately consistent with the human dignity and prestige. 

 

 

Keywords: Judge’s Rationale, Stolen Goods Buying by Child, Judgement of 

Justice 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Membicarakan masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan 

persoalan yang aktual, hampir di semua negara di dunia termasuk Indonesia. 

Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan pemikiran, baik dalam 

bentuk diskusi-diskusi maupun dalam seminar-seminar yang mana telah diadakan 

oleh organisasi-organisasi atau instansi-instansi pemerintah yang erat hubungan 

dengan masalah ini.  

Hingga pertengahan tahun 2010, jumlah anak di Indonesia yang memiliki 

masalah hukum sebanyak 6.273 orang. 3.197 di antaranya telah berstatus 

narapidana. Data tersebut dilansir Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak hingga Juli 2010. Dari jumlah anak yang berkonflik hukum 

itu, 2.357 mereka berada di Lapas dan 3.916 ada di luar Lapas Anak. Hampir di 

semua daerah terdapat kasus hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku 

maupun korban sehingga perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak.  

Anak-anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam 

mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu 

memimpin serta memelihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.  

Adapun proses pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan 

keluarga yang damai dan sejahtera lahir dan batin. Pada dasar kesejahteraan anak 

tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Seperti 

contoh masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh dan diantaranya harus 

berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan 

yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan 

mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak serta tingkah lakunya.  

Hal tersebut merupakan dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk 

melakukan tindak pidana atau kejahatan. Menghadapi dan menanggulangi 
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berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan 

kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah 

dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan 

kehendaknya, tetapi keadaan disekitar dapat mempengaruhi perilakunya. 

Kejahatan atau tindak pidana yang penulis akan bahas disini yaitu 

mengenai tindak pidana penadahan dengan pelakunya anak dibawah umur. 

Penadahan (heling) itu sendiri adalah:  

Barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima 

sebagai hadiah, atau dengan maksud mendapatkan untung, menjual, 

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau 

menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau pantas harus 

disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan. (Wirjono 

Prodjodikoro 2002: 59). 

 

Adapun kasus yang dapat penulis ajukan yaitu pada hari Selasa tanggal 5 

Januari 2010 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah rumah atau warung milik EDY 

KURNIAWAN di Dukuh Jembangan, Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu, 

Kabupaten Karanganyar telah terjadi kejahatan penadahan yang dilakukan oleh 

Terdakwa ADI PRIMA HADIANTO. Pada mulanya Terdakwa ADI PRIMA 

HADIANTO nongkrong ditempat rental PlayStation (PS-an) diperumahan 

Kauman bersama SUNARWAN dan satu orang teman terdakwa. Kemudian 

dengan menggunakan motor milik SUNARWAN yaitu Suzuki Smash Terdakwa 

ADI PRIMA HADIANTO, SUNARWAN dan satu teman terdakwa tersebut pergi 

berputar-putar dan kemudian kembali lagi ke tempat PS-an tersebut akan tetapi 

berhenti didekat PS-an. Setelah sampai dekat PS-an tersebut SUNARWAN turun 

dari sepeda motornya dan mengambil kunci sepeda motor Suzuki Smashnya 

sedangkan terdakwa dan satu orang temannya pergi dengan menggunakan motor 

Suzuki Smash tanpa kunci kontak untuk mengantarkan temannya tersebut pulang, 

setelah mengantarkan pulang terdakwa menyusul SUNARWAN tersebut di 

Dawung. Dan ternyata setelah sampai di Dawung SUNARWAN telah menunggu 

duluan dengan membawa motor Honda Astrea hasil pencurian tersebut. Atas saran 

terdakwa mereka pergi kerumah YOYAKIM NAINGGOLAN yang berada di 

Tipes Surakarta untuk menitipkan  motor Honda Astrea tersebut, setelah bertemu 
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YOYAKIM NAINGGOLAN dirumahnya, terdakwa berkata kepada YOYAKIM 

“Kulo titip riyin sesuk arep dijikuk koncoku” (saya titip dulu besok mau diambil 

teman saya). Motor Honda Astrea tersebut akhirnya disembunyikan untuk 

sementara oleh terdakwa sebelum dijual oleh SUNARWAN. 

Oleh karena itu terhadap anak yang nakal, orang tua dan masyarakat 

sekitarnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan, 

dan pengembangan perilaku tersebut. Mengingat sifatnya yang khusus yang 

memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui 

tatanan Peradilan khusus bagi anak-anak yang mempunyai perilaku yang 

menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum. Yang dimaksud untuk 

memberikan pengayoman dalam upaya pemantapan landasan hukum sekaligus 

memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai 

sifat perilaku menyimpang, karena dilain pihak mereka merupakan tunas-tunas 

bangsa yang diharapkan berkelakuan baik dan bertanggungjawab.  

Jadi perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian 

yang serius karena bagaimana pun anak-anak ini 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 

mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi 

kehidupan bangsa.  

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ 

PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 

TAHUN 1997 TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG 

DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN 

Nomor.17/Pid.B/2010/PN.Kray)”. 
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B. Perumusan Masalah 

  Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pemilihan judul 

sebagaimana tersebut diatas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana 

dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar 

Nomor.17/Pid.B/2010/Pn.Kray tentang penadahan yang dilakukan oleh 

anak? 

2. Bagaimana implikasi yuridis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim 

dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar 

Nomor.17/Pid.B/2010/PN.Kray tentang penadahan yang dilakukan oleh 

anak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang hendak dicapai. 

Hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh peneliti 

sehingga memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. 

Selain itu penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui metode dan kombinasi 

metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan dalam masing-

masing macam penelitian hukum. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penadahan. 

b. Untuk mengetahui implikasi yuridis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh 

hakim dalam tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anak. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman 

aspek hukum di dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum yang 

sangat berarti bagi penulis. 
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b. Untuk memperoleh bahan hukum yang lebih lengkap dan jelas sebagai 

bahan untuk menyusun penulisan hukum, sebagai persyaratan dalam 

memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan bagi semua 

pihak. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan 

bidang ilmu hukum. 

b. Untuk memberi sumbangan pikiran dan manfaat dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum 

pada khususnya. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan 

referensi, bahan masukan ataupun literatur bagi penulisan hukum 

selanjutnya yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan kepada para praktisi hukum terutama penyidik dan para 

hakim yang bertugas menangani perkara pidana anak dan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam 

mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi 

ini.  

b. Memberikan masukan pada penulis mengenai ruang lingkup yang 

dibahas dalam penelitian ini dan sekaligus mengetahui kemampuan 

penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama dibangku 

kuliah. 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian memiliki peranan yang sangat penting di dalam suatu 

penelitian, lebih tepat dapat dikatakan bahwa metode penelitian akan 

memperlancar proses penelitian dan nantinya hasil yang diperoleh akan dapat 

dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan 

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki 2006: 35). 

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Ditinjau dari sudut penelitian hukum itu sendiri, maka pada 

penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau 

doktrinal. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang merupakan suatu 

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud 

Marzuki, 2006: 35). Penelitian hukum ini merupakan penelitian doktrinal 

karena keilmuan hukum bersifat preskriptif (Peter Mahmud Marzuki, 

2006: 33). Jenis penelitian ini bertumpu pada sumber bahan hukum primer 

dan bahan hukum skunder sebagai rujukan utama. 

 

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian hukum ini didasarkan pada ilmu hukum. Ilmu 

hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif 

yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan 

hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sifat preskiptif 

keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu 

hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 22). 

 

3. Pendekatan Penelitian    

Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dalam berbagai 

pendekatan. Pendekatan dalam penelitian hukum doktrinal sesungguhnya 
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merupakan esensi dari metode penelitian ini sendiri. Pendekatan itu yang 

mungkin diperoleh jawaban yang diharapkan yang diharapkan atas 

permasalahan hukum yang diajukan. Pendekatan yang dipakai dalam 

penelitian hukum diantaranya: 

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). 

b. Pendekatan kasus (Case Approach). 

c. Pendekatan historis (Historical Approach). 

d. Pendekatan perbandingan (Comparative Approach). 

e. Pendekatan konseptual (Conseptual Approach) (Peter Mahmud 

Marzuki, 2006: 93). 

Berdasarkan kelima pendekatan penelitian hukum tersebut, penulis 

di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). 

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam menggunakan pendekatan kasus 

yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi yaitu mengenai 

alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada 

putusannya (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 119). 

 

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam buku Penelitian 

Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada 

dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Sehingga yang 

yang digunakan adalah bahan hukum. 

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer 

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah 

dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan 
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hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141). Yang menjadi bahan 

hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana. 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

4. Putusan Nomor. 17/Pid.B/2010/PN.Kray. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, 

dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud 

Marzuki, 2006 : 141). Bahan hukum sekunder yang akan digunakan di 

dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, 

jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki 

korelasi dengan isu hukum yang akan diteliti di dalam penelitian ini. 

 

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum 

sekunder. Disini penulis mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti, selanjutnya bahan hukum itu dipelajari, 

diklasifikasikan dan kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan dan 

permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum 

anatara lain dengan studi dokumen atau bahan pustaka dari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dokumen resmi dan 

pengumpulan bahan hukum melalui internet. 

 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum dalam suatu penelitian adalah menguraikan 

atau menyelesaikan masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang 
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diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deduksi. 

Metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan Aristoteles, 

penggunaan metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis 

mayor (pernyataan bersifat umum) yang kemudian diajukan premis minor 

(pernyataan bersifat khusus), kemudian dari kedua premis tersebut ditarik 

suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki 2006: 47). 

 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari penulisan hukum 

yang disusun, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. 

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap 

bab terdiri dari sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan 

pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan 

hukum tersebut adalah sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka 

pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum mengenai 

putusan hakim, pemidanaan bagi anak dan tinjauan umum tentang 

tindak pidana penadahan serta kerangka pemikiran. 

 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis hendak mencoba menyajikan pembahasan dua 

pokok permasalahan yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan 

hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Pengadilan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

Negeri Karanganyar Nomor.17/Pid.B/2010/Pn.Kray tentang 

penadahan dan implikasi yuridis sanksi pidana yang dijatuhkan 

oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar 

Nomor.17/Pid.B/2010/PN.Kray tentang penadahan yang dilakukan 

oleh anak. 

 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini yang merupakan bagian akhir dari penelitian berisi 

uraian singkat dari simpulan hasil penelitian serta diuraikan 

mengenai saran-saran yang ditujukan kepada para pihak yang 

terkait.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi sumber-sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan 

hukum baik langsung maupun tidak langsung. 

 

LAMPIRAN 

  Berisi instrumen-instrumen penelitian. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

 

1. Tinjauan Tentang Putusan Hakim 

a. Pengertian Putusan Hakim  

Putusan hakim dan kewajiban hakim menemukan hukum dan 

menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang diselesaikan, maka dalam 

putusan hakim tersebut harus memuat dasar pertimbangan hukumnya 

(motivating plicht) dengan menggunakan metode penerapan hukum 

maupun metode penemuan hukum. Putusan hakim adalah salah satu 

bentuk norma hukum yang biasa dikenal dengan istilah vonnis. Putusan 

hakim adalah pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi 

wewenang untuk itu, diucapkan didalam persidangan dengan tujuan untuk 

mengakhiri atau menyelesaikan sengketa yang diperiksanya (Sudikno 

Mertokusumo, 1998: 175). 

Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah 

yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti 

dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 2000: 326). 

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, S.H, M.H., putusan hakim itu 

merupakan : 

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam 

persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah 

melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya 

berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala 

tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan segala tujuan 

menyelesaikan perkara (Lilik Mulyadi, S.H, M.H , 2007: 121) 

 

Putusan adalah hakikat peradilan, inti dan tujuan dari segala 

kegiatan atau proses peradilan, memuat penyelesaian perkara yang sejak 

proses bermula telah membebani pihak-pihak. Dari rangkaian proses 

peradilan tidak satupun di luar putusan peradilan yang dapat menentukan 
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hak suatu pihak dan beban kewajiban pada pihak lain, sah tidaknya suatu 

tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan 

oleh pihak dalam perkara. Di antara proses peradilan hanya putusan yang 

menimbulkan konsekuensi krusial kepada para pihak. 

Putusan harus sah untuk dapat dilaksanakan. Syarat sahnya putusan 

diatur dalam Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni 

apabila diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini 

dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui duduk perkara yang 

sebenarnya dan juga dapat memantau apakah jalannya persidangan sesuai 

dengan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

atau tidak. 

Kemudian, apabila kita melihat dari ketentuan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim 

itu pada hakikatnya dapat dikategorisasikan kedalam dua jenis, yaitu 

putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Apabila suatu 

perkara oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya, hal 

ini berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8), Pasal 197, dan 

Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinamakan dengan 

”putusan akhir” atau ”putusan”. 

Pada jenis putusan seperti ini prosedural yang harus dilakukan 

adalah setelah persidangan dinyataka dibuka dan terbuka untuk umum, 

pemeriksaan identitas terdakwa, dan peringatan agar mendengar dan 

memerhatikan segala sesuatu di dalam persdangan, pembacaan surat 

dakwaan, keberatan, pemeriksaan alat bukti, replik dan duplik kemudian 

re-replik dan re-duplik, pernyataan pemeriksaan ”ditutup”, serta 

musyawarah majelis hakim, dan pembacaan ”putusan”. 

Adapun mengenai putusan yang bukan putusan akhir dalam praktik 

dapat berupa ”penetapan” atau ”putusan sela” yang bersumber pada 

ketentuan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Putusan ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa atau 

penasihat hukum dan penuntut umum telah menerima putusan itu. Akan 
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tetapi, secara materiil perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila salah 

satu pihak (terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum) 

mengajukan perlawanan dan perlawanan tersebut oleh pengadilan tinggi 

dibenarkan sehingga  pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri 

melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.  

Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 196 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: 

1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali 

dalam hal undang-undang ini menentukan lain. 

2) Dalam hal lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, 

putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. 

 

Dengan demikian pada saat hakim menjatuhkan putusan, terdakwa 

harus hadir dan mendengarkan secara langsung tentang isi putusan 

tersebut. Apabila terdakwa tidak hadir, maka penjatuhan putusan tersebut 

harus ditunda, kecuali dalam hal terdapat lebih dari satu terdakwa dalam 

satu perkara, tidak harus dihadiri oleh seluruh terdakwa. Berdasarkan Pasal 

196 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana putusan dapat 

diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Dalam penjelasan Pasal 

196 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan 

bahwa setelah diucapkan putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang 

hadir maupun tidak hadir. 

Adapun teori pemidanaan yang digunakan hakim dalam 

menjatuhkan suatu putusan Menurut Adami Chazawi (2002: 152) ada 3 

golongan besar yaitu : 

1) Teori Absolut 

Dasar teori ini adalah pembalasan, yang merupakan dasar 

pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada 

penjahat. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada 

penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan 
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bagi orang lain. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana 

mempunyai 2 arah, yaitu : 

(a) Ditujukan pada penjahatnya. 

(b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam 

di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). 

 

2) Teori relative atau teori tujuan 

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat 

untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan 

pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata 

tertib itu diperlukan pidana. 

 

3) Teori Gabungan 

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan 

asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan 

itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan 

ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu : 

(a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 

pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang 

perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tetrib 

masyarakat. 

(b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata 

tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana 

tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan 

terpidana. 

 

b. Bentuk-bentuk Putusan 

1) Putusan bebas (Vrjspraak/Acquittal) 

Di dalam suatu persidangan pengadilan, seorang terdakwa 

dibebaskan apabila ternyata perbuatannya yang tersebut dalam surat 

dakwaan seluruhnya atau sebagian tidak terbukti, secara sah dan 
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meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) ketiadaan terbukti ini ada dua 

macam: 

(a) Ketiadaan terbukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai 

minimum, yaitu adanya hanya pengakuan terdakwa saja, tanpa 

dikuatkan oleh alat-alat bukti yang lain. 

(b) Minimum yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi 

yaitu adanya dua orang saksi atau lebih, akan tetapi hakim tidak 

yakin akan kesalahan terdakwa. 

2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan (Van rechtvervolging) 

Apabila suatu perbuatan yang dalam surat dakwaan itu terbukti, 

tetapi tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran maka 

terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) 

KUHAP). Hal ini akan terjadi jika : 

(a) Adanya kekeliruan dalam surat dakwaan, yakni apa yang 

didakwakan tidak cocok dengan salah satu penyebutannya oleh 

hukum pidana dari perbuatan yang diancam dengan hukuman 

pidana; 

(b) Adanya hal-hal yang khusus, yang mengakibatkan terdakwa 

tidak dijatuhi hukuman pidana menurut pasal dalam KUHP, 

yakni sakit karena jiwa (Pasal 44 KUHP), atau karena 

menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).  

3) Putusan Pemidanaan (Verooldeling) 

Putusan Pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) 

KUHAP. Apabila dijabarkan lebih detail, terhadap putusan 

pemidanaan dapat terjadi jika : 

a) Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan 

b) Majelis hakim berpendapat, bahwa: 

(1) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut 

umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan menurut hukum; 
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(2) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak 

pidana (kejahatan/misdrijven atau pelanggaran/overtredingen) 

(3) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di 

persidangan (Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) KUHAP) 

c) Oleh karena itu majelis hakim lalu menjatuhkan putusan 

pemidanaan kepada terdakwa. 

Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak 

yang bersangkutan. Putusan yang berupa penghukuman terdakwa 

dapat berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu: 

1) Pidana Pokok 

(a) Pidana mati 

(b) Pidana penjara 

(c) Kurungan 

(d) Denda 

2) Pidana Tambahan 

(a) Pencabutan hak-hak tertentu 

(b) Perampasan barang-barang tertentu 

(c) Pengumuman putusan hakim 

 

c. Isi Putusan 

Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai seperti yang diatur 

dalam Pasal 182 ayat 1 KUHAP, tahap proses persidangan selanjutnya 

ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Dan kalau tahap proses 

penuntutan, pembelaan, dan jawaban telah berakhir, tibalah saatnya hakim 

ketua menyatakan ”pemeriksaan dinyatakan tertutup”. Pernyataan inilah 

yang mengantar persidangan ke tahap musyawarah hakim, guna 

menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan pengadilan (M. Yahya 

Harahap, 2000 : 347).  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

Berdasarkan  Pasal 182 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa musyawarah yang disebut 

diatas harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang 

terbukti dalam persidangan. Ditentukan selanjutnya dalam Pasal 182 ayat 

5 KUHAP bahwa dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis 

mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai yang 

tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim 

ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta 

alasannya. Dalam ayat berikutnya, yakni ayat (6) Pasal 182 KUHAP itu 

diatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan 

permufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh 

tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara yaitu : 

a. Putusan diambil dengan suara terbanyak; 

b. Jika yang tersebut pada huruf a tidak dapat diperoleh, maka yang 

dipakai ialah pendapat hakim yang menguntungkan bagi terdakwa. 

Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi 

suatu putusan hakim, dan menurut ayat (2) Pasal itu, kalau ketentuan 

tersebut tidak dipenuhi kecuali yang tersebut pada angka g dan i putusan 

batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah : 

a) Kepala putusan yang ditulis berbunyi : ”DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 

b) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur dan tanggal lahir, jenis 

kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan 

terdakwa. 

c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. 

d) Pertimbangan yang disusun secara singkat mengenai fakta dan 

keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan 

di sidang yang menjadi dasar penentuankesalahan terdakwa. 

e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. 
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f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

pemidanaan atau tindakan dan pasal perundang-undangan yang 

menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang 

memberatkan dan memperingan terdakwa. 

g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali 

perkara oleh hakim tunggal. 

h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua 

unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya 

dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. 

i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 

menyebutkan jumlahnya pasti dan ketentuan mengenai barang 

bukti. 

j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan 

dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik yang 

dianggap palsu. 

k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 

dibebaskan. 

l) Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim 

yang memutus dan nama Panitera. 

Kemudian, dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat 

putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan 

tersebut diucapkan. 

d. Pertimbangan Hakim dalam Putusan 

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung 

penghukuman terdakwa, harus ditujukan kepada hal terbuktinya suatu 

peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh sebab itu, suatu 

tindak pidana selalu terdiri dari beberapa bagian yang merupakan syarat 

perbuatan tersebut dapat dipidana, sehingga tiap-tiap bagian tersebut harus 

ditinjau apakah perbuatan tersebut dapat dianggap nyata telah terjadi. 
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Hakim juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk meringankan 

maupun memberatkan terdakwa.  

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana 

menurut rumusan Naskah Rancangan KUHP tahun 2000 Pasal 51, hasil 

penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman dan HAM adalah  

sebagai berikut : 

1) Kesalahan pelaku tindak pidana. 

2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana. 

3) Cara melakukan tindak pidana. 

4) Sikap batin pelaku tindak pidana. 

5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana. 

6) Sikap dan tindak pelaku sesudah melakukan tindak pidana. 

7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. 

8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.  

9) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. 

10) Apakah tindak pidana dilakukan dengan perencanaan. 

 

Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk 

meringankan maupun memberatkan terdakwa. Faktor-faktor yang 

meringankan merupakan refleksi sifat yang baik dari terdakwa dan faktor-

faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa.  

 

2. Tinjauan Tentang Pemidanaan Anak  

a. Pengertian Anak 

Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak menyebutkan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal 

yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 

18 tahun, atau belum pernah kawin. 

Belum pernah kawin, maksudnya tidak terikat dalam perkawinan 

atau pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak terikat dalam suatu 
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perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian maka si anak 

dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun. 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. 

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam 

Pasal 45 adalah anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam 

belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut perkara pidana hakim 

boleh memerintahkan supaya si bersalah itu dikembalikan kepada orang tua, 

wali atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan pidana, atau 

memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak 

dikenai sanksi pidana.  

Anak menurut hukum perburuhan, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1998) mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan yang 

berumur 14 tahun ke bawah (Darwin Print, 1997: 2). 

 

b. Pengertian Tindak Pidana Anak 

Istilah baku dalam konsep psikologi untuk menyebut tindak pidana 

anak adalah Juvenile delinquency yang secara etimologis berarti kejahatan 

anak. Juvenile Justice System adalah segala unsur sistem peradilan pidana 

yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, 

Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan 

dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan 

dibebaskan atau diproses secara lanjut. Kedua, Jaksa dan lembaga 

pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan 

dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, 

tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari 

dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Ada 2 (dua) 

kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu: 
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a) Status Offendar adalah perilaku kenakalan anak yang apabila 

dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti 

tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah; 

b) Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila 

dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran 

hukum. 

 

Drs. B. Simanjuntak memberi tinjauan secara sosiostruktural tentang 

arti Juvenile delinquency yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan 

norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu 

perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti 

normative (B. Simandjuntak, 1984: 25). 

Menurut Kartini Kartono, Juvenile delinquency adalah anak-anak 

yang selalu melakukan tindak pidana atau kejahatan dan dimotivasi untuk 

mendapatkan perhatian, status sosial dan penghargaan dari lingkungannya. 

Mereka itu disebut juga sebagai pemuda-pemuda brandalan aspalan yang 

selalu berkeliaran dijalan-jalan aspalan atau anak-anak jahat nakal. Pada 

umumnya mereka tidak mempunyai kesadaran sosial dan kesadaran moral  

(Kartini Kartono, 1989 :209). 

Sedangkan menurut Maulana Hasan Wadong, ketentuan kejahatan 

anak atau disebut delinquency anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang 

dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata 

peraturan perundang-undangan. Spesifikasi delinquency anak menjadi 

masalah sosial dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama 

perkembangan peradaban masyarakat agama, sosial dan hukum (Maulana 

Hasan Wadong, 2000: 81 ). 

Psikolog Drs. Bimo Walgito memberi rumusan tentang kejahatan 

anak, yaitu setiap perbuatan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang 

dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan 

perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak 

remaja (Bimo Walgito, 1980: 11). 
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c. Penjatuhan Pidana Terhadap Anak 

A central objective of those who created the juvenile court was to 

protect young delinquents from the destructive punishments of the criminal 

justice system. This promotion of juvenile court as a diversion from criminal 

justice is distinct from more ambitious programs of "child saving" 

intervention because avoiding harm can be achieved even if no effective 

crime prevention treatments are available. This essay shows diversion has 

been an important motive in juvenile justice from the beginning, and the 

dominant purpose of a separate juvenile court since In Re Gault in 1967. 

The past thirty years have been the juvenile court's finest hour as a 

diversion project; the rate of juvenile incarceration has been stable, while 

incarceration of young adults has soared. (Terjemahan bebas:  Tujuan inti 

dari mereka yang menciptakan pengadilan anak adalah untuk melindungi 

anak yang nakal dari hukuman yang merusak dari sistem pengadilan pidana. 

Promosi pengadilan anak sebagai pengalihan dari pengadilan pidana 

berbeda dengan program yang lebih ambisius tentang intervensi 

“menyelamatkan anak” karena menghindari kerusakan dapat dilakukan 

bahkan meskipun tidak ada perlakuan pencegahan tindak pidana yang 

tersedia. Karangan ini menunjukkan bahwa pengalihan merupakan motif 

yang penting dalam pengadilan anak dari awal, dan tujuan utama dari 

pengadilan anak yang berbeda sejak In Re Gault pada tahun 1967. 

Tigapuluh tahun terakhir telah menjadi masa paling bagus bagi pengadilan 

anak sebagai proyek pengalihan; tingkat penahanan anak telah menjadi 

stabil, sedangkan penahanan orang dewasa melonjak (A CENTURY OF 

JUVENILE JUSTICE, Margaret Rosenheim, Bernadine Dohrn, David 

Tanenhaus and Franklin Zimring eds., 2001) 

(http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=256244&http://www.g

oogle.co.id/search?hl=id&source=hp&biw=1272&bih=596&q=The+Comm

on+Thread%3A+Diversion+in+the+Jurisprudence+of+a+Century+of+Juven

ile+Justice++Franklin+Zimring+&meta=&btnG=Penelusuran+Google). 
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Terhadap anak nakal yang belum berumur 12 tahun dan melakukan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang diancam dengan pidana 

penjara sementara waktu, tidak diancam dengan pidana mati atau seumur 

hidup dijatuhkan sanksi akan tetapi dikenakan sanksi berupa tindakan, untuk 

dapat diajukan kesidang Pengadilan Anak maka anak nakal minimum telah 

berumur 8 tahun dan maksimum 18 tahun. Sanksi terhadap anak nakal yang 

melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 

huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.  

Dapat diberikan tindakan disertai dengan teguran dan syarat-syarat 

tambahan yang ditetapkan oleh hukum. Syarat tambahan 1 tahun misalnya 

kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing 

Pemasyarakatan. Untuk menentukan apakah si anak dapat dikenakan sanksi 

pidana (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) atau tindakan 

(Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) haruslah dengan 

memperhatikan berat ringannya kejahatan atau kenakalan yang dilakukan. 

Selain itu juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga 

orang tua atau wali atau orang tua asuh, hubungan antar keluarga, keadaan 

rumah huniannya dan memperhatikan laporan pembimbing pemasyarakatan.  

Bahwa sebagai pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya, dan 

perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, 

tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma-norma terutama norma 

hukum. Anak-anak terjebak dalam konsumenrisme dan asosial yang makin 

lama dapat menjurus ke tindakan kriminal seperti ekstasi, narkotika, 

pemerasan, pencurian, penggelapan, penadahan, penganiayaan, 

pemerkosaan, dan sebagainya. Apalagi dalam era sekarang ini banyak orang 

tua yang selalu disibukan dengan mengurus pemenuhan duniawi (materil) 

sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan, atau gengsi. Dalam kondisi yang 

demikian anak sebagai buah hati sering dilupakan kasih sayangnya, 

bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan orang tua 

(Bambang Waluyo, 2000: 3). 
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Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, 

mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan 

anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Untuk itu 

salah satu pertimbangan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1997 menyatakan: “bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai 

salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-

cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai 

ciri, sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka 

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik , mental, dan sosial secara 

utuh, serasi selaras dan seimbang”. 

Jadi penjatuhan pidana sebagai upaya pembinaan dan perlindungan 

anak merupakan faktor penting. Salah satu upaya Pemerintah bersama DPR 

adalah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang itu diundangkan tanggal 3 

Januari 1997 (Lembaran Negara 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3668) dan mulai diberlakukan satu tahun kemudian yaitu 3 

Januari 1998.   (http://koleksipengetahuan.wordpress.com/2010/04/17/015-

tijauan-yuridis-terhadap-penerapan-sanksi-pidana-bagi-anak-di-bawah-

umur-menurut-undang-%E2%80%93-undang-republik-indonesia-nomor-3-

tahun-1997-2/) 

Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diatur perlakuan 

khusus terhadap anak-anak nakal, yang berbeda dengan pelaku tindak 

pidana orang dewasa. Misalnya ancaman pidana ½ (satu perdua) dari 

ancaman maksimum pidana orang dewasa, tidak dikenal pidana penjara 

seumur hidup atau pun pidana mati dan sebagainya. Hal itu bukan berarti 

menyimpang dari prinsip equality before the law, ketentuan demikian dalam 

rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mental secara utuh bagi anak.  

Undang-Undang Pengadilan Anak yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatur banyak hal kekhususan, selain itu 

juga melibatkan beberapa lembaga atau institusi diluar Pengadilan, seperti 

pembimbing pemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, pekerja sosial 
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dari Departemen Sosial, dan pekerja sukarela dari organisasi 

kemasyarakatan. Adanya ketentuan prosedur, mekanisme, dan lembaga-

lembaga yang mana baru itu memerlukan antisipasi dini bagi aparat terkait.  

Bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Penasihat Hukum 

merupakan hal biasa dalam proses penyidangan perkara pidana, namun 

dengan banyaknya kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1997, sebaiknya aparat penegak hukum tersebut harus berupaya mendalami 

dan memahami kandungan dan filosofi dari Undang-Undang tersebut. Di 

luar itu, kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan Undang-Undang 

tersebut merupakan hal yang penting. 

Adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada anak-anak (Pasal 24 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah sebagai berikut:  

1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; 

2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, 

dan latihan kerja; atau 

3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial 

Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan 

latihan kerja. 

 

Akan tetapi dalam hal kepentingan si anak menghendaki bahwa 

hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada organisasi sosial 

kemasyarakatan seperti pesantren, panti sosial dan lembaga lainnya (Pasal 

24 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).  

Dalam kenyataan hidup sehari-hari ternyata ada kalanya seorang 

anak harus diadili di Pengadilan Anak untuk mempertanggungjawabkan 

perbuatan yang telah dilakukan. Tata cara pemeriksaan anak di depan 

Pengadilan Anak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1997. Dipergunakan ketentuan Menteri Kehakiman RI, dengan peraturan 

NOMOR.M.06-UM. 01 tahun 1983 mengatur tata tertib persidangan anak. 

Dalam konsideran ketentuan ini diberlakukan sambil menunggu Undang-
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Undang tentang peradilan anak yang akan mengatur masalah tersebut. Pasal 

10 peraturan itu mengatakan sebagai berikut:  

1) Sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal 

tertentu oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan 

pemeriksaan Hakim Majelis.  

2) Pemeriksaan siding anak dilakukan dengan pintu tertutup.  

3)  Putusan diterapkan dalam siding terbuka untuk umum. 

 

Pada prinsipnya, tugas dan kewenangan pengadilan anak sama 

dengan perkara pidana lainnya. Meski prinsipnya sama namun yang tetap 

yang harus diperhatikan ialah perlindungan anak yang merupakan tujuan 

utama. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber 

daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa. Selain itu 

anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan 

harapan keluarga. Di situlah letak pentingnya Pengadilan Anak sebagai 

salah satu sarana bagi perlindungan anak yang terganggu keseimbangan 

mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal.  

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana adalah :  

1) Menjaga kesopanan anak.  

2) Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa.  

3) Larangan berbuat cabul. 

4) Larangan menculik anak. 

5) Larangan menyembunyikan orang yang belum dewasa. 

6) Larangan melarikan perempuan belum dewasa. 

 

Hak-hak tersangka atau terdakwa anak nakal dapat diperinci sebagai 

berikut (http://koleksipengetahuan.wordpress.com/2010/04/17/015-tijauan-

yuridis-terhadap-penerapan-sanksi-pidana-bagi-anak-di-bawah-umur-

menurut-undang-%E2%80%93-undang-republik-indonesia-nomor-3-tahun-

1997-2/) :  
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1) Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat 

bantuan hukum dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan.  

2) Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan 

langsung dengan penasehat hukumnya tanpa didengar oleh pejabat 

yang berwenang.  

3) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan social harus 

dipenuhi.  

4) Tersangka anak berhak mandapat pemeriksaan oleh penyidik dan 

selanjutnya diajukan ke Pengadilan.  

5) Tersangka anak berhak segera diadili segera oleh Pengadilan.  

6) Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka anak berhak 

diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya.  

7) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka 

anak nakal berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, 

apabila ia tidak paham bahasa Indonesia. 

8) Dalam hal tersangka anak bisu atau tuli, ia berhak mendapat bantuan 

penterjemah orang yang pandai bergaul.  

9) Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak 

menghubungi penasehat hukum sesuai dengan ketentuan KUHAP.  

10) Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak 

diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang 

berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, 

kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka 

atau terdakwa yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau 

terdakwa.  

11) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima 

kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan 

tersangka atau terdakwa anak.  

12) Tersangka atau terdakwa anak berhak secara langsung atau dengan 

perantara penasihat hukumnya menghubugi dan menerima 

kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada 
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hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk 

kepentingan keluarga.  

13) Tersangka atau terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima 

kunjungan rohaniawan. 

14) Tersangka atau terdakwa anak berhak untuk diadili di siding 

pengadilan yang terbuka untuk umum.  

15) Tersangka atau terdakwa anak berhak untuk mengusahakan dan 

mengajukan saksi guna memberikan keterangan.  

16) Tersangka atau terdakwa anak tidak dibebani dengan kewajiban 

pembuktian.  

17) Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan 

rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP. 

 

Dengan diaturnya hak-hak diatas walaupun tersangka atau terdakwa 

masih anak-anak, petugas pemeriksaan tidak boleh menghalang-halangi 

penggunaannya, dan sebaiknya sejak awal pemeriksaan sudah diberitahukan 

hak-hak tersebut.  

 

3)  Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penadahan. 

a. Pengertian Tindak Pidana  

Tindak pidana atau perbuatan pidana menurut Moeljatno dalam 

bukunya “Asas-asas Hukum Pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 

pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Moeljatno 

juga mengemukakan bahwa menurut ujud atau sifatnya dalam arti 

bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata pergaulan 

masyarakat yang dianggap benar dan adil. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana, bila perbuatan itu : 

1) Melawan hukum; 

2) Merugikan masyarakat; 

3) Dilarang oleh aturan-aturan pidana; 
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4) Pelakunya diancam dengan pidana (Moeljatno, 1993: 54). 

 

b. Pengertian Tindak Pidana Penadahan 

Pengertian Penadahan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah: 

Barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, 

menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, 

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau 

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus 

diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. 

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa penadahan 

(heling) barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, 

menerima sebagai hadiah atau dengan maksud mendapat untung, menjual, 

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau 

menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau pantas harus 

disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan (Wirjono 

Prodjodikoro, 2002: 59). 

 

c. Jenis-jenis Tindak Pidana Penadahan 

1) Tindak Pidana Penadahan sebagai Tindak Pidana Pemudahan. 

Menurut Code Penal Prancis, perbuatan menadah benda-benda 

yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan 

yang berdiri sendiri atau sebagai suatu zelfstandig misdrijf, melainkan 

sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai 

suatu medeplichtigheid dalam suatu kejahatan, yakni dengan perbuatan 

mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh karena 

kejahatan. 

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan 

disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah 

mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang 

mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang 

bersedia menerima hasil kejahatannya (Lamintang, 2009: 362). 
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Tetapi Prof. Simons mengakui bahwa pengaturan tindak pidana 

penadahan di dalam Bab XXX Buku II KUHP sebagai tindak pidana 

pemudahan itu sebenarnya kurang tepat, sebab perbuatan menadah yang 

didorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan sebenarnya tidak 

dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan maksud untuk 

memudahkan orang lain melakukan kejahatan. Tetapi Badan Nasional 

Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXX dari usul 

rancangannya mengenai buku II KUHP yang baru ternyata telah 

bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan kedalam 

pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai 

pertolongan kejahatan (Lamintang, 2009: 362-363). 

  

2) Tindak Pidana Penadahan dalam Bentuk Pokok. 

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk 

undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang sudah 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari rumusan aslinya dalam 

bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut (Lamintang, 2009: 364): 

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun 

atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah: 

(1) Karena bersalah telah melakukan penadahan, yakni barang siapa 

membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima seabagai 

hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, 

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, 

menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui 

atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah 

diperoleh karena kejahatan, 

(2) Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang ia 

ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut 

telah diperoleh karena kejahatan.  
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Bahwa penerjemahan kedalam bahasa bahasa Indonesia 

dari rumusan asli mengenai tindak pidana penadahan serta 

ketentuan pidananya seperti yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 

dan 2 KUHP diatas sebenarnya tidaklah sepenuhnya benar. Tindak 

pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 

KUHP terdiri atas (Lamintang, 2009: 364-365): 

a) Unsur-unsur subjektif: 

(1) yang ia ketahui atau waarvan hij weet; 

(2) yang secara patut dapat ia duga atau waarvan hij 

redelijkerwijs moet vermoeden. 

b) Unsur-unsur objektif: 

(1) kopen atau membeli; 

(2) buren atau menyewa; 

(3) inruilen atau menukar; 

(4) in pand nemen atau menggadai; 

(5) als geschenk aannemen atau menerima sebagai hadiah 

atau sebagai pemberian; 

(6) uit winstbejag atau didorong oleh maksud untuk 

memperoleh keuntungan; 

(7) verkopen atau menjual; 

(8) verhuren atau menyewakan; 

(9) in pand geven atau menggadaikan; 

(10) vervoeren atau mengangkut; 

(11) bewaren atau menyimpang dan 

(12) verbergen atau menyembunyikan. 

 

Barang yang diperoleh dengan kejahatan. Ada dua jenis 

barang yang diperoleh dengan kejahatan, yaitu: 

1) barang sebagai kejahatan terhadap kekayaan, yaitu pencurian, 

pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, dan 

penadahan. 
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2) barang sebagai hasil kejahatan pemalsuan seperti uang palsu, 

cap palsu, atau surat palsu. 

Perbedaan antara barang kesatu dan kedua ialah, barang 

kedua akan tetap merupakan barang yang diperoleh dengan 

kejahatan, sedangkan barang kesatu ada kemungkinan berhenti 

dapat dinamakan barang yang diperoleh dengan kejahatan, yaitu 

apabila, misalnya, barang yang dicuri atau digelapkan dengan 

pertolongan polisi sudah kembali ke tangan si korban pencurian 

atau penggelapan (Wirjono Prodjodikoro, 2002: 59-60). 

 

3) Tindak Pidana Penadahan yang Dilakukan sebagai Kebiasaan. 

Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan 

ataupun yang didalam doktrin sering disebut sebagai gewoonteheling 

oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 481 KUHP 

yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari rumusan aslinya 

dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut (Lamintang, 2009: 389):  

(1) Barangsiapa membuat sebagai kebiasaan pekerjaan dengan 

sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau 

menyembunyikan benda-benda yang diperoleh karena kejahatan, 

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. 

(2) Orang yang bersalah dapat dicabut hak-haknya seperti yang diatur 

dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dan dapat dicabut pula haknya untuk 

melakukan pekerjaan, dalam pekerjaannya kejahatan itu telah 

dilakukan. 

 

Tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 481 ayat (1) 

KUHP diancam dengan pidana yang lebih berat dari pelaku tindak pidana 

penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka (1) KUHP, kiranya sudah 

jelas yakni karena tindak pidana penadahan yang dimaksud dalam Pasal 

481 ayat (1) KUHP telah dilakukan oleh pelaku sebagai kebiasaan. Dapat 

diketahui bahwa perbuatan melakukan sebagai kebiasaan itu merupakan 
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unsur yang memberatkan pidana dalam tindak pidana penadahan 

(Lamintang, 2009: 389-390). 

Tindak pidana penadahan yang diatur Pasal 481 ayat (1) KUHP 

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

a) unsur subjektif: dengan sengaja. 

b) unsur-unsur objektif: 

(1) barang siapa. 

(2) membuat sebagai kebiasaan. 

(3) membeli. 

(4) menukar. 

(5) menerima gadai. 

(6) menyimpan. 

(7) menyembunyikan. 

(8) benda-benda yang diperoleh karena kejahatan. 

Dalam Pasal 481 ayat (2) KUHP, undang-undang telah 

menentukan bahwa bagi pelaku dari tindak pidana gewoonteheling yang 

diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP, disamping pidana pokok, hakim 

juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak 

tertentu seperti yang dimaksud dalam Pasal 35 angka 1 sampai dengan 

angka 4 KUHP, masing-masing yakni dari haknya: 

1) untuk menduduki jabatan-jabatan atau jabatan tertentu; 

2) untuk bekerja pada Angkatan Bersenjata; 

3) untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan-pemilihan yang 

diselenggarakan berdasarkan peraturan-peraturan umum; dan 

4) untuk menjadi penasehat atau wali, wali pengawas, pengampu atau 

pengampu pengawas dari orang lain kecuali dari anak-anaknya 

sendiri. Disamping salah satu dari pencabutan-pencabutan hak 

tersebut, hakim juga dapat mencabut hak terdakwa untuk 

melakukan pekerjaan yakni dalam pekerjaannya terdakwa telah 

melakukan tindak pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 481 

ayat (1) KUHP. (Lamintang, 1986: 84). 
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4) Tindak Pidana Pendahan Ringan. 

Yang disebut tindak pidana penadahan ringan itu oleh pembentuk 

undang-undang telah diatur dalam Pasal 482 KUHP yang sudah 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari rumusan aslinya dalam 

bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut (Lamintang, 2009: 397-398): 

Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 itu 

dipidana sebagai penadahan ringan dengan pidana penjara selama-

lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 

sembilan ratus rupiah, jika kejahatan karena kejahatan tersebut benda itu 

diperoleh merupakan salah satu kejahatan dari kejahatan-kejahatan yang 

diatur dalam Pasal 364, 373, dan Pasal 379. 

Pasal 364 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam 

Pasal 482 KUHP di atas ialah kejahatan pencurian ringan, yang 

rumusannya berbunyi sebagai berikut: 

Perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 364 

Nomor 4, demikian juga jika yang diatur dalam Pasal 363 Nomor. 5 

itu tidak dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu 

pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman 

dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus 

lima puluh rupiah, dipidana sebagai pencurian ringan dengan pidana 

penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-

tingginya sembilan ratus rupiah (Lamintang, 2009: 398). 

 

Pasal 373 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam 

Pasal 482 KUHP itu ialah kejahatan penggelapan ringan, yang 

rumusannya berbunyi sebagai berikut: Kejahatan ysng diatur dalam Pasal 

372 itu, jika benda yang digelapkan bukan berupa ternak dan nilainya 

tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana sebagai 

penggelapan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan 

atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah 

(Lamintang, 2009: 399). 

Pasal 379 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam 

Pasal 482 KUHP itu ialah kejahatan penipuan ringan, yang rumusannya 

berbunyi kejahatan yang diatur dalam Pasal 378 itu, jika benda yang 
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diserahkan bukan berupa ternak dan nilai benda, utang atau piutang tidak 

lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana sebagai penipuan ringan 

dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana 

denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah (Lamintang, 2009: 399). 
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B. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan Kerangka Pemikiran:  

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 

bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pengertian penadahan adalah 

barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima 

sebagai hadiah, atau dengan maksud mendapatkan untung, menjual, 

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau 

menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau pantas harus 

disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan.  

Pelaku tindak pidana disini adalah anak di bawah umur sehingga 

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 mengembangkan 

Penadahan 

Putusan 

UU No. 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak  

 
 

 

HENY SUMARYATI 

Dilakukan oleh 

Anak 

 

1. Dasar pertimbangan yang 
digunakan hakim menjatuhkan 

sanksi pidana dalam anak yang 

melakukan tindak pidana 

penadahan. 

 

2. Implikasi yuridis sanksi pidana 

yang dijatuhkan oleh hakim 

dalam tindak pidana penadahan 

yang dilakukan oleh anak 

Tindak Pidana 
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dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan 

bangsa. Jadi disini hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya didasarkan 

pada Kibab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana saja tetapi juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak untuk dapat melaksanakan pembinaan dan 

memberikan perlindungan terhadap anak. 
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BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 

1. Kasus Posisi 

Penulis akan sajikan hasil penelitian sebagai berikut: 

a. Identitas Terdakwa 

Nama  Lengkap : ADI PRIMA HADIANTO Alias ADIN Bin 

SLAMET ABADI 

Tempat Lahir : Karanganyar  

Umur / tanggal lahir : 17 Tahun/ 07 Januari 1993 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Kebangsaan : Indonesia 

Alamat : Dkh. Kauman Rt.01 Rw.II, Desa.Kaling, Kec. 

Tasikmadu, Kab. Karanganyar 

Agama : Islam    

Pekerjaan : Pelajar 

 

b. Uraian Perkara 

Pada mulanya terdakwa ADI PRIMA HADIANTO alias ADIN bin 

SLAMET ABADI nongkrong ditempat rental PlayStation (PS-an) 

diperumahan Kauman bersama dengan Sdr. SUNARWAN alias DEMIN 

Bin SUWARDI (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan satu orang 

teman terdakwa. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. 

SUNARWAN yaitu Spm Suzuki Smash terdakwa ADI PRIMA 

HADIANTO alias ADIN bin SLAMET ABADI, Sdr SUNARWAN alias 

DEMIN Bin SUWARDI (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan satu 

orang teman terdakwa tersebut pergi putar-putar dan kemudian kembali 

lagi ke tempat PS-an tersebut akan tetapi berhenti didekat PS-an Setelah 

sampai di dekat PS-an tersebut Sdr. SUNARWAN alias DEMIN Bin 

SUWARDI (terdakwa dalam berkas perkara lain) turun dari sepeda 
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motornya dan mengambil kunci sepeda motor Suzuki Smashnya 

sedangkan terdakwa dan satu orang temannya pergi dengan menggunakan 

Spm Suzuki Smash tanpa kunci kontak untuk mengantarkan temannya 

tersebut pulang, setelah terdakwa mengantarkan temannya tersebut pulang 

kemudian terdakwa menyusul Sdr. SUNARWAN alias DEMIN Bin 

SUWARDI (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut di dawung 

dengan menggunakan Spm Suzuki Smash milik Sdr. SUNARWAN alias 

DEMIN Bin SUWARDI (terdakwa dalam perkara lain) dan ternyata 

setelah sampai di Dawung Sdr. SUNARWAN alias DEMIN Bin 

SUWARDI (terdakwa dalam berkas perkara lain) telah menunggu duluan 

dengan membawa Spm Honda Astrea hasil pencurian tersebut. 

Kemudian atas saran terdakwa, Sdr. SUNARWAN alias DEMIN 

Bin SUWARDI (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan mengendarai 

Spm Honda Astrea sedangkan terdakwa dengan mengendarai Spm Suzuki 

Smash pergi kerumah Sd. YOYAKIM NAINGGOLAN alias UCOK yang 

berada diTipes Surakarta untuk menitipkan Spm Honda Astrea tersebut, 

setelah bertemu dengan Sdr. YOYAKIM NAINGGOLAN alias UCOK 

dirumahnya, terdakwa berkata kepada Sdr. YOYAKIM NAINGGOLAN 

alias UCOK " Kulo titip riyin sesuk arep dijikuk koncoku" (saya titip dulu 

besok mau diambil teman saya) Spm Honda Astrea tersebut akhirnya 

disembunyikan untuk sementara oleh terdakwa sebelum dijual oleh Sdr. 

SUNARWAN alias DEMIN Bin SUWARDI (terdakwa dalam berkas 

perkara lain). 

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 

ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang 

Peradilan anak. 

  

2. Dakwaan  

Bahwa Terdakwa ADI PRIMA HADIANTO alias ADIN bin SLAMET 

ABADI pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2010 sekira jam 22.00 WIB atau 

setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2010 atau setidak-tidaknya dalam 
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tahun 2010 bertempat disebuah rumah atau warung milik saksi EDY 

KURNIAWAN Bin SUKARSONO di Dk. Jembangan Desa Kaling, 

Kecamatan Tasikmadu, Kab. Karanganyar atau setidak-tidaknya pada suatu 

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 

Karanganyar, telah membeli, menyewa, memakai, menerima gadai, menerima 

hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, 

mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda 

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan 

penadahan. 

 

3. Tuntutan 

Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana dari Pemmtut Umum 

pada hari selasa tanggal 02 Maret 2010 yang pada pokoknya menuntut agar 

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: 

1. Menyatakan terdakwa ADI PRIMA HADIANTO alias ADIN Bin 

SLAMET ABADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melahikan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana di atur dan diancam 

pidana dengan Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Undang-undang Nomor 03 

tahun 1997 tentang Peradilan Anak dalam surat dakwaan tunggal. 

2. Menghukum terdakwa ADI PRIMA HADIANTO alias ADIN Bin 

SLAMET ABADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 

dikurangi selama berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap 

ditahan. 

3. Menyatakan barang bukti berupa: 

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda astrea c 100 tahun 1992 warna 

hitam noka MD00201270 nosin MDE 1001244 Nomor Pol AD 3277 

LE 

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi EDY KURNIAWAN   bin 

SUKARSONO. 

4. Menyatakan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- 

(seribu rupiah). 
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4. Amar Putusan  

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. UU. Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Peradilan Anak, dan ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981/KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan 

perkara ini: 

 

MENGADILI 

1. Menyatakan Terdakwa ADI PRIMA HADIANTO Alias ADIN Bin 

SLAMET ABADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana "PENADAHAN”; 

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 

selama 2 (dua) bulan dan 15 (Lima belas) hari; 

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; 

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

5. Menetapkan barang bukti berupa: 

    1 (satu) unit sepeda motor merk Honda astrea c 100 tahun 1992 warna hitam 

noka MD00201270 nosin MDE 1001244 Nomor Pol AD 3277 LE; 

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi EDI KURNIAWAN Bin 

SUKARSONO; 

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu 

rupiah); 
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B. Pembahasan 

 

1. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor.17/Pid.B/2010/Pn.Kray Tentang 

Penadahan yang Dilakukan oleh Anak 

Guna mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

sanksi pidana terhadap putusan Nomor.17/Pid.B/2010/Pn.Kray. Harus 

diketahui terlebih dahulu bagaimana proses tindak pidana itu terjadi kemudian 

Pasal yang didakwakan hingga alat bukti yang memberatkan sebuah tindakan 

tersebut. Berdasarkan ketiga hal yang dimaksud, peneliti selanjutnya akan 

mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim yang dijatuhkan pada putusan 

Nomor.17/Pid.B/2010/Pn.Kray. Berikut adalah skematik mengenai perkara, 

Pasal yang didakwakan dan alat bukti yang digunakan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema Perbuatan Pidana dan 

Ancaman Pengaturan Pidananya 

SUNARWAN teman terdakwa 

telah melakukan pencurian motor Honda 

Astrea didekat PS-an. Pada waktu itu 

terdakwa sedang mengantarkan salah 

satu temannya pulang. setelah 

mengantarkan pulang terdakwa menyusul 

SUNARWAN tersebut di Dawung. 

Ternyata setelah sampai di Dawung 

SUNARWAN telah menunggu duluan 

dengan membawa motor Honda Astrea 

hasil curiannya. Atas saran terdakwa 

mereka pergi kerumah YOYAKIM 

NAINGGOLAN yang berada di Tipes 

Surakarta untuk menitipkan motor Honda 

Astrea tersebut, setelah bertemu 

YOYAKIM NAINGGOLAN 

dirumahnya, terdakwa berkata kepada 

YOYAKIM “Kulo titip riyin sesuk arep 

dijikuk koncoku” (saya titip dulu besok 

mau diambil teman saya). Motor Honda 

Astrea tersebut akhirnya disembunyikan 

untuk sementara oleh terdakwa sebelum 

dijual oleh SUNARWAN. 

 

Pasal 480 ayat KUHP: 

- Diancam dengan pidana 4 

tahun 

- Ayat 1: Barang siapa 

menjual, menawarkan, 

menukar, menerima gadai, 

menerima hadiah, atau untuk 

menarik keuntungan, 

menjual, menyewakan, 

menukarkan, menggadaikan, 

mengangkut, menyimpan 

atau menyembunyikan 

sesuatu benda, yang 

diketahui atau sepatutnya 

harus diduga, bahwa 

diperoleh dari kejahatan. 
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Untuk penerapan sanksi pidana penulis dapat mengemukakan tiga 

tahapan yang dilakukan oleh hakim, tiga tahap itu antara lain: tahap 

mengkonstatir, tahap mengkualifikasi dan tahap mengkonstituir (Ahmad Rifai, 

2010: 54-56). 

1. Tahap mengkonstatir 

Dalam tahap ini, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk 

membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. 

Untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian, dan oleh 

karena itu hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut 

hukum, di mana dalam perkara pidana dapat diketemukan dalam Pasal 184 

KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, 

surat dan petunjuk (Ahmad Rifai, 2010: 54-55). Kemudian dalam hal ini 

hakim membuktikan bahwa benar terdakwa dengan sekongkol dalam 

maksud untuk mendapat untung dengan cara menyimpan atau 

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya diperoleh dari hasil 

kejahatan dalam hal ini adalah curian. 

2. Tahap Mengkualifikasi 

Dalam tahap ini hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa 

konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan 

hukum apa atau yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-

peristiwa tersebut. Dengan kata lain mengkualifisir berarti 

mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk 

dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum (apakah itu pencurian, 

penganiayaan, perzinaan, perjudian, atau peralihan hak, perbuatan 

melawan hukum dan sebagainya). 

 Jika peristiwanya sudah terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan 

tegas, maka penerapan hukumnya akan mudah, tetapi jika tidak jelas atau 

tidak tegas hukumnya, maka hakim bukan lagi harus menemukan 

hukumnya saja, tetapi lebih dari itu ia harus menciptakan hukum, yang 

tentu saja tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-
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undangan dan memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat atau 

zamannnya (Ahmad Rifai, 2010: 55). 

Dengan demikian, sebagaimana kasus di atas, dalam hal ini, hakim 

mengkualifisir hubungan hukum dari tindakan terdakwa di atas, dapat 

dikualifikasikan sebagai tindak pidana penadahan yaitu Pasal 480 ayat (1) 

KUHP.  

3. Tahap Mengkonstituir 

Dalam tahap ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa 

tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan (para 

pihak atau terdakwa). Keadilan oleh hakim bukanlah produk dari 

intelektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri, 

demikian sebagaimana dikemukakan oleh Sir Alfred Denning, seorang 

hakim Inggris yang terkenal. Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus 

menentukan hukumnya in-konkreto terhadap peristiwa tertentu, sehingga 

putusan hakim tersebut dapat menjadi hukum (judge made law) (Ahmad 

Rifai 2010: 56). 

Di sini hakim menggunakan silogisme, dengan menarik 

kesimpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya yaitu Pasal 480 

ayat (1) KUHP dan premis minor berupa perbuatan terdakwa dalam 

maksud untuk mendapat untung dengan cara menyimpan atau 

menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya diperoleh dari hasil 

kejahatan. Sebagai konklusinya adalah terdakwa telah melanggar Pasal 

480 ayat (1) KUHP karena dengan sekongkol untuk menarik suatu 

keuntungan dengan menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, 

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari 

kejahatan. 

 

Berdasarkan uraian diatas maka untuk menyatakan seseorang telah 

melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi 

seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa 

terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 
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Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang memuat unsur-

unsur sebagai berikut: 

1.  Barang siapa; 

2. Sebagai sekongkol telah membeli, menyewa, menerima tukar, 

menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak 

mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, 

menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang; 

3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena 

kejahatan. 

Atas unsur-unsur tersebut, hakim memberikan pertimbangan-

pertimbangan yang akan diuraikan dan dikaji sebagai berikut: 

 

1. Unsur barang siapa 

a. Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang sebagai subjek 

hukum yang perbuatannya dipertanggung jawabkan secara hukum; 

b. Dalam perkara ini telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa 

yang dalam identitas terdakwa ADI PRIMA HADIANTO alias ADIN 

Bin SLAMET ABADI sebagaimana tertera dalam dakwaan telah 

dibenarkan oleh terdakwa, dan menurut pengamatan Majelis, terdakwa 

tersebut dalam keadaan sehat dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda 

kelainan jiwa, sehingga perbuatan terdakwa dapat 

dipertanggungjawabkan, dengan demikian terpenuhilah unsur ini. 

 

Dalam pengamatan peneliti atas unsur ini, hakim 

mempertimbangkan dua aspek yaitu umur yang sudah 17 tahun dan 

kesehatan. Mengenai usia dan kesehatan bisa merujuk: 

Mengenai aspek usia bisa merujuk pada Pasal 45 KUHP, bahwa pada 

Pasal ini meminta dua syarat yang kedua-duanya harus dipenuhi ialah: 

a. Orang itu waktu dituntut harus belum dewasa. Yang dimaksudkan 

belum dewasa (bagi orang Indonesia menurut L.N. 1931 Nomor. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

54, bagi orang Europa menurut Pasal 330 B.W.) ialah mereka 

yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin 

dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dewasa. 

b. Tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang telah dilakukan oleh 

orang tersebut pada waktu sebelum ia berumur 16 tahun (R. 

Soesilo 1996: 61-62). 

 

Jika kedua syarat diatas terpenuhi, maka hakim dapat 

memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan: 

a. Anak itu dikembalikan pada orang tua atau walinya, dengan tidak 

dijatuhi hukuman suatu apa. 

b. Anak itu dijadikan anak Negara, maksudnya tidak dijatuhi 

hukuman, akan tetapi diserahkan kepada Rumah Pendidikan 

Anak-anak nakal untuk mendapat didikan dari Negara sampai 

anak itu berumur 18 tahun. Hal ini hanya dapat dilakukan bila 

anak itu telah berbuat suatu kejahatan atau pelanggaran yang 

termaktub dalam pasal ini dan sebagai residive. 

c. Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa. Dalam hal ini ancaman 

dikurangkan dengan sepertiganya. 

 

Dengan tiga macam kemungkinan-kemungkinan ini kepada 

hakim diberikan kesempatan untuk menimbang tentang kecakapan 

rokhaninya terdakwa yang masih muda itu. Apabila misalnya hakim 

berpendapat, bahwa anak-anak yang umurnya 9 tahun atau 13 tahun 

kecakapan akalnya ternyata tidak normal berkembangnya, maka sudah 

cukup hakim mengirimkan kembali anak-anak itu kepada orang tuanya, 

wali atau orang yang memeliharanya dengan tidak dijatuhkan suatu 

hukuman. Akan tetapi apabila hakim menganggap anak-anak yang 

berumur 13 atau 15 tahun telah berbuat suatu kejahatan dengan akal 

yang cukup mampu untuk membeda-bedakan, hakim ada kesempatan 

pula untuk menjatuhkan hukuman akan tetapi hukuman yang dijatuhkan 
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itu tidak boleh lebih dari dua-pertiga maksimum hukuman yang 

diancamkan (R. Soesilo, 1996: 62). 

Sedangkan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1997 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. Pembedaan 

perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan 

fisik, mental, dan sosial anak. 

 

Untuk aspek kesehatan menurut R. Soesilo (1996: 60-61) 

merujuk pada Pasal 44 KUHP dapat diambil pengertian bahwa sebagai 

sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak 

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena: 

a. Kurang sempurna akal. Yang dimaksud dengan perkataan akal 

disini ialah: kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. 

Teks bahasa Belandanya mengatakan: “verstandelijke 

vermogens”. Kalau teks KUHP Negeri Belanda memakai kata: 

“geest vermogens” yang berarti kekuatan atau daya jiwa. 

Siapakah yang dianggap sebagai kurang sempurna akalnya itu 

misalnya idioot, imbicil, buta, tuli dan bisu mulai lahir. Orang-

orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena 

cacat-cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai 

kanak-kanak. 

b. Sakit berobah akalnya. “Ziekelijke storing der verstandelijke 

vermogens”. Yang dapat masuk dalam pengertian ini misalnya: 

sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie dan bermacam-

macam penyakit jiwa lain-lainnya. 
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Orang yang terganggu pikirannya karena mabuk minuman keras 

pada umumnya tidak dipandang masuk golongan tersebut diatas, 

kecuali jika dapat dibuktikan, bahwa mabuknya itu demikian rupa, 

sehingga ingatannya hilang sama sekali. 

Dalam prakteknya jika polisi menjumpai peristiwa semacam ini, 

ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses-perbal. 

Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa 

dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula 

minta nasihat dari dokter penyakit jiwa (psychiater). Jika hakim 

berpendapat, bahwa orang itu betul tidak dapat dipertanggungjawabkan 

atas perbuatannya, maka orang itu tidak dijatuhi hukuman (dibebaskan 

dari segala tuntutan pidana), tetapi sebagai tindakan untuk mencegah 

bahaya, baik bagi orangnya sendiri, maupun untuk keselamatan 

masyarakat, hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan 

dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun 

untuk dilindungi dan diperiksa. 

Karena menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa tersebut 

dalam keadaan sehat dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan 

jiwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, sehingga perbuatan 

terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan Majelis Hakim bisa 

menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa. 

 

2. Sebagai sekongkol telah membeli, menyewa, menerima tukar, 

menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak 

mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, 

menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang. 

a. Bahwa pada unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu 

bagian dari unsur ini terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka unsur 

ini telah terbukti; 

b. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari selasa 

tanggal 5 Januari 2010 setelah saksi Sunarwan mengambil berupa 
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sepeda motor Honda astrea warna hitam yang parkir di tempat rental 

PS kemudian bertemu dengan terdakwa di daerah dawung dan saran 

atas terdakwa sepeda motor tersebut lalu dititipkan di rumah saksi 

Yoyakim dengan mengatakan kepada saksi Yoyakim sepeda motor 

dititipkan dan akan diambil besok, sepeda motor tersebut sengaja di 

simpan di rumah saksi Yoyakim agar tidak diketahui oleh pemiliknya; 

c. Bahwa baik terdakwa maupun saksi Sunarwan tahu bahwa sepeda 

motor tersebut adaiah hasil curian bukan miliknya dan sepeda motor 

tersebut sengaja disimpan dan hasil penjualan sepeda motor tersebut 

digunakan untuk kepentingan saksi Sunarwan, dengan demikian unsur 

ini telah terbukti. 

 

Dalam pengamatan peneliti atas unsur yang kedua ini, hakim 

mempertimbangkan tentang hasil curian itu sengaja disimpan dan akan 

menggunakan hasil penjualan atas barang curian tersebut. Menurut R. 

Soesilo (1996: 314) bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa 

disebut pula tadah, dalam bahasa asingnya heling, itu sebenarnya 

hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. 

Perbuatan yang tersebut pada Pasal 480 ayat (1) KUHP dibagi 

atas dua bagian, yaitu (Wirjono Prodjodikoro, 2002: 61): 

1. Yang bernada menerima dalam tangannya, yaitu membeli, 

menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai 

hadiah; 

2. Yang bernada melepaskan barang dari tangannya, yaitu 

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, 

memberikan sebagai hadiah, ditambah dengan mengangkut, 

menyimpan, dan menyembunyikan. 

 

Bagi perbuatan ke-2 ditambah unsur “maksud untuk mendapat 

untung” (winstbejag). Penambahan ini tidak diadakan pada perbuatan 

ke-1 karena maksud ini sudah tentu ada pada perbuatan ke-1 tadi. Jadi 
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dapat dikatakan bahwa maksud untuk mendapat untung merupakan 

unsur semua penadahan. 

 

3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoieh karena 

kejahatan 

a. Dalam unsur ini terdakwa harus mengetahui atau patut menyangka 

bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan; 

b. Dari fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa bertemu dengan 

saksi Sunarwan di suatu tempat di Dawung dan kemudian sepeda 

motor yang dibawa oleh saksi Sunarwan yaitu Honda astrea warna 

hitam bersamaan dengan sepeda motor  Suzuki yang dibawa terdakwa 

pergi ke tempat saksi Yoyakim dengan maksud untuk menitipkan 

sepeda motor astrea tersebut, dan terdakwa mengatakan kepada saksi 

Yoyakim sepeda motor akan dititipkan dan akan diambil pada besok 

harinya, sepeda motor tersebut oleh saksi Sunarwan diambil dengan 

menggunakan kunci kontak sepeda motor Suzuki milik saksi Sunarwan 

dengan memaksa masuk kunci kontak ke sepeda motor astrea tersebut 

sehingga dapat menyala mesinnya; 

c. Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim terdakwa 

telah mengetahui bahwa sepeda motor Honda astrea warna hitam 

adalah barang yang diperoleh dari kejahatan dalam hal ini adalah 

curian, maka unsur ini telah terbukti; 

d. Oleh karena semua unsur obyektif dari delik yang didakwakan dalam 

dakwan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa dalam perkara ini 

telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan melakukan 

perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 

480 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak; 

e. Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Petugas 

Pemasyarakatan terdakwa melakukan perbuatan ini karena kurangnya 

pengawasan dari orang tuanya dan keinginan terdakwa untuk 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

membantu temannya karena mempunyai rasa solidaritas atau 

pertemanan dan pribadi terdakwa yang masih labil sehingga dalam 

melakukan perbuatan yang negatif tanpa memikirkan akibatnya; 

f. Bahwa adanya surat pernyataan dari orang tua mengenai masih adanya 

kesanggupan untuk menerima, mendidik dan mengawasi terdakwa dan 

supaya tidak melanggar hukum lagi; 

g. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, 

majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan 

terdakwa dari pertanggungan jawab pidana, baik sebagai alasan 

pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus 

dipertanggung jawabkan kepadanya; 

h. Oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa 

harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan 

terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana. 

 

Dalam pengamatan peneliti atas unsur yang ketiga ini, hakim 

mempertimbangkan yaitu terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda 

motor Honda astrea warna hitam adalah barang yang diperoleh dari 

kejahatan dalam hal ini adalah curian. 

Menururt R. Soesilo (1996: 315) terdakwa harus mengetahui 

atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan. 

Disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari 

kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang 

palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat 

menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap 

bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang 

sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari 

keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan 

dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang 

menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan. 
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Barang asal dari kejahatan misalnya asal dari pencurian, 

penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dll. Asal dari 

pelanggaran, tidak masuk disini. Barang asal dari kejahatan itu dapat 

dibagi atas dua macam sifatnya amat berlainan, ialah: 

a. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang 

hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan. 

Barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang 

lain yang bukan asal kejahatan-kejahatan tersebut. Dapatnya 

diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau 

bukan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan 

caranya berpindah tangan, dan 

b. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, 

misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu dll. 

Barang-barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan 

barang-barang tersebut yang tidak palsu. 

 

Sifat asal dari kejahatan yang melekat pada barang tersebut 

pada sub a adalah tidak kekal (tidak selama-lamanya), artinya apabila 

barang tersebut telah diterima oleh orang secara beritikad baik (ter 

goedertrouw), maka sifatnya asal dari kejahatan itu menjadi hilang, 

dan jika sejak waktu itu barang tersebut dibeli dsb., meskipun yang 

membeli dsb., itu mengetahui benar-benar, bahwa asal barang tersebut 

dari kejahatan, namun sipembeli tidak dapat dihukum karena 

sekongkol, sebab elemen asal dari kejahatan tidak ada. 

Sebaliknya dari barang yang tersebut sub a, maka sifat asal dari 

kejahatan yang melekat pada barang-barang yang tersebut pada sub b 

itu adalah kekal (tetap untuk selama-lamanya), artinya barang-barang 

itu bagaimanapun juga keadaannya, senantiasa tetap dan terus menerus 

dipandang sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui 

asal-usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, diterima sebagai hadiah dsb., 

tanpa kena hukuman (R. Soesilo, 1996: 315). 
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Adapun sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan 

hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan pada diri 

Terdakwa. Dalam hal ini hakim menyimpulkan bahwa hal-hal yang 

memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat. 

Sedangkan untuk hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa 

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi 

perbuatannya lagi, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa 

mengakui perbuataannya, terdakwa masih muda usia diharapkan masih 

dapat memperbaiki perilakunya serta terdakwa belum menikmati hasil 

kejahatannya. 

Selanjutnya dalam penyelesaian perkara anak nakal, hakim 

wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan 

yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data 

pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya 

hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran 

yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak 

yang bersangkutan. 

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam 

perkara pidana, dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu tahap 

menganalisis perbuatan pidana, tahap menganalisis tanggung jawab 

pidana dan tahap penentuan pidana (Ahmad Rifai, 2010: 96-100). 

 

1. Tahap menaganalisis perbuatan pidana. 

Pada tahap ini jika perbuatan Adi Prima Hadianto 

memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana, maka 

terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang 

didakwakan kepadanya. Unsur-unsur tersebut diantaranya 

terdakwa terbukti dengan sekongkol atau lebih dari satu orang 

dengan maksud untuk mendapat untung telah menyimpan atau 

menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya diperoleh dari 

hasil kejahatan dalam hal ini adalah barang curian. Dari unsur-
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unsur itu telah terbukti anak tersebut melakukan tindak pidana 

penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP 

karena seperti penjelasan unsur yang ke 2 diatas yaitu sebagai 

sekongkol telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima 

gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat 

untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, 

menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang bahwa unsur ini 

bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini 

terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terbukti. 

 

2. Tahap menganalisis tanggung jawab pidana. 

Disini hakim menganalisis bahwa Adi Prima Hadianto 

terbukti dengan sengaja telah melakukan perbuatan pidana yang 

dapat meresahkan masyarakat yaitu penadahan, umur anak yang 

sudah 17 tahun menurut penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 1997 bahwa anak yang telah mencapai umur di atas 12 

(dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan 

pidana, kemudian terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak 

ditemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa serta tidak adanya 

alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan 

sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan 

terdakwa. Sehingga hakim menyatakan bahwa terdakwa sebagai 

orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di 

hadapan hukum. 

 

3. Tahap penentuan pemidanaan. 

Pada tahap ini hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Adi 

Prima Hadianto terbukti melakukan perbuatan yang melawan 

hukum, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya 

itu, dan terdakwa dalam hal ini dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. Karena terdakwa telah terbukti melakukan 
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penadahan, umur yang sudah 17 tahun dan terdakwa tersebut 

dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya tanda-tanda 

kelainan jiwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, sehingga 

perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan maka Majelis 

Hakim menjatuhkan pidana terhadap Adi Prima Hadianto yang 

nota bene masih dibawah umur dengan pidana penjara selama 2 

(dua) bulan dan 15 (lima belas) hari karena melanggar Pasal 480 

ayat (1) KUHP Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak. 

 

 

2. Implikasi Yuridis Sanksi Pidana yang Dijatuhkan oleh Hakim dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor.17/Pid.B/2010/PN.Kray 

Tentang Penadahan yang Dilakukan oleh Anak 

 

Suatu hukuman mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera 

ataupun melenyapkan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan 

masyarakat. Tetapi dalam hal pelaku kejahatan tersebut adalah seorang anak 

tidak pantas untuk di jatuhi hukuman berupa pidana penjara ataupun hukuman 

mati.  

Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diatur perlakuan 

khusus terhadap anak-anak nakal, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana 

orang dewasa. Misalnya ancaman pidana ½ (satu perdua) dari ancaman 

maksimum pidana orang dewasa, tidak dikenal pidana penjara seumur hidup 

atau pun pidana mati dan sebagainya. Hal itu bukan berarti menyimpang dari 

prinsip equality before the law, ketentuan demikian dalam rangka menjamin 

pertumbuhan fisik dan mental secara utuh bagi anak.  

Undang-Undang Peradilan Anak yang tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1997 mengatur banyak hal kekhususan, selain itu juga 

melibatkan beberapa lembaga atau institusi diluar Pengadilan, seperti 

pembimbing pemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, pekerja sosial dari 
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Departemen Sosial, dan pekerja sukarela dari organisasi kemasyarakatan. 

Adanya ketentuan prosedur, mekanisme, dan lembaga-lembaga yang mana 

baru itu memerlukan antisipasi dini bagi aparat terkait.  

Adapun tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah sebagai berikut:  

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; 

2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, 

dan latihan kerja; atau 

3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial 

Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan 

latihan kerja. 

 

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat disertai 

dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim. 

Adapun ketika dihubungkan dengan kasus penadahan yang di lakukan 

oleh anak yang penulis teliti yaitu kasus dalam putusan Pengadilan Negeri 

Karanganyar Nomor.17/Pid.B/2010/PN.Kray tentang penadahan yang 

dilakukan oleh anak, terdakwa ADI PRIMA HADIANTO dijatuhi hukuman 

pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (Lima belas) hari. Dari penjatuhan 

hukuman pidana penjara tersebut maka berimplikasi yuridis anak tersebut 

tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena harus menjalani hukuman di 

penjara. Tidak ada lagi wajah ceria saat berangkat ke sekolah karena akan 

berkumpul dengan teman-teman, guru dan mendapat pelajaran yang 

bermanfaat untuk masa depannya. 

Selain itu anak yang tinggal di penjara atau lembaga tidak bisa hidup 

normal seperti anak pada umumnya. Tidak ada belaian kasih sayang orang tua, 

bermain dan bercengkrama dengan teman sebaya yang merupakan tugas 

perkembangan yang harus dilalui oleh setiap anak. Terkadang berkunjung ke 

tempat-tempat yang menyenangkan untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang 

mengiringi tidurnya. Semua pupus, yang tersisa cuma dinding penjara, wajah 

sedih dan ketakutan. 
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Sederet peraturan dan pengawasan dari sipir penjara yang jenuh 

dengan kerjaannya sehingga bisa berbuat semena-mena terhadap anak. Anak 

akan selalu menjadi objek dan korban tindakan orang dewasa. 

Setelah keluar dari penjara, anak akan mengalami gangguan psikis dan 

trauma dengan apa yang pernah dijalaninya. Tragedi ini akan selalu membekas 

dan meninggalkan cerita menyeramkan yang menghantui penrjalanan hidup 

anak. Penahanan sehari atau berapapun lamanya tidak bisa disembuhkan 

dalam waktu seminggu atau setahun, hal itu akan selalu membekas seumur 

hidupnya. Apalagi selama penahanan dan dalam penjara anak mengalami 

kejadian yang menakutkan, kekerasan, eksploitasi, pelecehan, intimidasi dan 

sebagainya yang menyebabkan anak trauma, maka lengkaplah penderitaan dan 

luka yang dialami oleh anak. 

Penjara bisa menjadi sekolah kriminal bagi anak. Bukan rahasia umum 

bahwa penjara menjadi sekolah kriminal bagi anak, bahwa hukuman penjara 

terhadap anak pelaku tindak kriminal justru mendorong meningkatnya angka 

kriminalitas yang dilakukan anak. Kecenderungan itu akibat selama di dalam 

penjara seorang anak di campur dengan narapidana (napi) anak lainnya, dan 

bahkan terkadang dengan napi orang dewasa pelaku kriminal. 

Anak yang masuk penjara karena mencuri makanan atau berkelahi, 

selanjutnya dalam penjara bertemu dengan anak atau orang dewasa yang 

sudah terampil melakukan tindak kriminal, maka anak akan menyerap semua 

informasi dan pengalaman yang dimiliki oleh teman sepenjaranya, sehingga 

ketika keluar dari penjara, anak tersebut mampu melakukan tindakan kriminal 

yang lebih besar seperti pengedar narkoba, penodongan, perampokan, 

pembunuhan dan sebagainya. 

Ketika anak tertangkap dan masuk penjara lagi, dianggap sekolah 

lanjutan, karena masih bisa tertangkap, berarti ilmunya masih kurang dan 

perlu meningkatkan pelajaran di penjara. Demikian seterusnya sampai anak 

menginjak dewasa. Penjara bisa menjadi tempat penempaan ilmu kriminal 

bagi anak.  
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BAB IV. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab 

terdahulu, maka berikut ini akan disampaikan beberapa kesimpulan yang 

berhubungan dengan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, antara lain : 

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

terhadap ADI PRIMA HADIANTO yang melakukan tindak pidana 

penadahan dalam putusan Nomor.17/Pid.B/2010/PN.Kray, Peneliti 

temukan poin-poin penting dalam putusan hakim mengapa menjatuhkan 

sanksi pidana terhadap terdakwa yang nota bene masih di bawah umur. 

Poin-poin penting tersebut antara lain bahwa hakim memandang tindak 

pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah meresahkan masyarakat karena 

setelah saksi Sunarwan melakukan pencurian terdakwa memberikan saran 

untuk menyimpan atau menyembunyikan barang curian tersebut di rumah 

Yoyakim untuk kemudian dijual, perbuatan itu dilakukan dengan 

sekongkol atau lebih dari satu orang dalam pengertian bila “membantu 

melakukan” kejahatan diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan maka 

orang yang salah telah melakukan perbuatan sekongkol atau “tadah” 

(heling). Poin berikutnya bahwa dimana anak tersebut telah berumur 17 

tahun, dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 

terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 

(delapan belas) tahun dapat dijatuhi pidana. Ini didasarkan atas 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Hal-hal 

itulah yang menyebabkan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana 

meskipun seorang terdakwa itu masih dibawah umur. 

2. Implikasi yuridis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap 

ADI PRIMA HADIANTO yang melakukan tindak pidana penadahan 

dalam putusan pengadilan negeri karanganyar 

Nomor.17/Pid.B/2010/PN.Kray diantaranya anak tersebut akan 
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kehilangan hak untuk memperoleh kasih sayang dan perhatian dari orang 

tua, hilangnya hak mendapatkan pendidikan, hilangnya hak untuk 

bersosialisasi dan bermain, hilangnya hak untuk kemerdekaan bergerak, 

hilangnya hak untuk mengembangkan bakatnya. Dalam penjara anak bisa 

mendapat tindakan semena-mena dari sipir penjara maupun tahanan 

dewasa. Anak berpotensi mengalami gangguan psikis dan trauma dengan 

apa yang pernah dijalaninya di dalam penjara apalagi selama penahanan 

dan dalam penjara anak mengalami kejadian yang menakutkan, kekerasan, 

eksploitasi, pelecehan, intimidasi dan sebagainya yang menyebabkan anak 

trauma. Penjara juga bisa menjadi sekolah kriminal bagi anak. Anak yang 

baru masuk penjara kemudian bertemu dengan anak atau orang dewasa 

yang sudah terampil melakukan tindak kriminal, maka anak akan 

menyerap semua informasi dan pengalaman yang dimiliki oleh teman 

sepenjaranya, sehingga ketika keluar dari penjara, anak tersebut mampu 

melakukan tindakan kriminal yang lebih besar seperti pengedar narkoba, 

penodongan, perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Padahal setiap 

anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. 

 

 

B. Saran 

 

Setelah mendalami apa yang telah penulis teliti dan uraikan, maka penulis 

dapat mengemukakan beberapa saran yakni sebagai berikut: 

1. Hukuman yang diberikan kepada anak seharusnya dengan mengembalikan 

anak ke orang tua dengan segala konsekuensi dan tanggung jawab yang 

harus dipikul oleh orang tua karena anak adalah tanggung jawab orang tua. 

Bentuk tanggung jawab orang tua bisa berupa denda atau ganti rugi 

terhadap korban atau pihak yang dirugikan atau melakukan bimbingan dan 

pembinaan terhadap anak atau menjalani kewajiban sesuai dengan putusan 

pengadilan. 
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2. Bentuk lain dari hukuman yang dapat diberikan kepada anak adalah 

menjalankan tugas sosial, anak menjalani tugas sosial sesuai dengan 

putusan pengadilan, sedangkan anak tetap tinggal bersama orang tuanya. 

Tugas sosial dapat berupa pekerjaan yang tidak membahayakan anak dan 

tetap menyisakan waktu untuk kepentingan tumbuh kembang anak, 

khususnya sekolah dan istirahat. 

3. Jika anak membahayakan berada di rumah atau di masyarakat karena 

gangguan mental atau perilaku yang menyimpang, pemerintah wajib 

menyediakan pusat rehabilitasi yang dikelola oleh Kementerian Sosial. 

Rehabilitasi berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan hanya 

sekedar pengalihan hukuman penjara ke panti rehabilitasi yang cenderung 

mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak. Panti rehabilitasi dapat 

meminimalisir pengaruh stiqma seperti yang disandang oleh anak keluar 

dari penjara. 

 

Tuntutan penghapusan penjara atau istilah apapun yang dapat 

memasung kemerdekaan anak harus tetap diperjuangkan. Tempat terbaik 

bagi anak bukan di penjara atau lembaga, tetapi di keluarga, anak hidup 

bersama orang tua atau orang tua pengganti sehingga anak bisa mendapat 

curahan perhatian dan kasih sayang. 
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