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PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 20/Pid.Sus-

Anak/2015/PN.Pdg) 

 

ST. RAHMAH RAMADHANI 

D1A013367 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku 

tindak pidana persetubuhan terhadap anak menurut peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui 

penerapan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak 

dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg. Hasil dari penelitian ini adalah : 1. Perlindungan 

hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara garis besar termuat 

dalam beberapa aturan yang pada dasarnya meratifikasi isi dari Convention On the Rights of The Child. 

Peraturan-peraturan tersebut yakni: 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, 2) Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999, 3) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002, serta 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Secara umum, perlindungan khusus yang 

diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan tidak diatur dalam peraturan-

peraturan tersebut, tetapi bentuk perlindungan hukum diberikan secara umum, yaitu kepada siapa saja 

yang melakukan tindak pidana, termasuk perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. 

2. Penerapan pidana terhadap anak dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg. adalah lebih 

ringan dari tuntutan dan dakwaan yang disususn oleh penuntut umum. Hal tersebut dilakukan karena 

Anak masih bisa memperbaiki diri ke jalan yang benar. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

penjara memang dibenarkan oleh hukum tetapi pidana penjara merupakan alternatif terakhir dalam 

menjatuhkan putusan kepada Anak yang menjadi terdakwa dalam suatu tindak pidana tertentu, hal 

tersebut tertuang dalam Pasal 3 huruf (g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dan diperjelas dalam Pasal 64 huruf (g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.     

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Putusan 
 

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS A FOLLOWER OF CRIMINAL ACTIONS TO 

CHILDREN (DECISION STUDY NUMBER 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg.) 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to know the legal protection of children as the perpetrators of criminal acts of 

sexual intercourse with children according to the laws and regulations and to know the application of 

imprisonment of children who commit the act of intercourse against the child in Decision Number 

20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg. The results of this study are: 1. the legal protection of children as 

perpetrators of sexual intercourse against children is outlined in some rules which basically ratify the 

contents of the Convention On the Rights of The Child. These regulations are: 1) Law Number 4 Year 

1979, 2) Law Number 39 Year 1999, 3) Law 35 Year 2014 on Amendment to Law Number 23 Year 

2002, and 4) Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. In general, the special 

protection granted to a child who commits an intercourse is not governed by these rules, but the form of 

legal protection is generally provided to anyone who commits a crime, including legal protection to the 

child as a criminal offender. 1.  the application of criminal to child in Decision Number 20/Pid.Sus-

Anak/2015/PN.Pdg. is lighter than the charges and indictments filed by the public prosecutor. This is 

done because the child can still improve themselves to the right path. The judge's consideration in 

imposing the imprisonment is justified by the law but the imprisonment is the last alternative in imposing 

the decision of the defendant in a certain offense, as stated in Article 3 letter (g) of Law Number 11 Year 

2012 on the Judicial System Child Crimes and clarified in Article 64 letter (g) of Law Number 35 Year 

2014 on Amendment to Law Number 23 Year 2002 regarding Child Protection. 

Keywords: Legal Protection, Child as Criminal Actor, Decision 
 



i 
 

I. PENDAHULUAN 

Tindak pidana persetubuhan merupakan bagian dari kesusilaan yang diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan lebih khusus diatur dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun sudah ada aturan jelas, kasus 

mengenai tindak pidana persetubuhan ini menjadi momok bagi masyarakat luas dan 

memasuki tahap yang sangat memprihatinkan, karena setiap harinya tindak pidana 

persetubuhan yang melibatkan anak sering di jumpai dan di dapatkan lewat media 

massa.  

Oleh karena itu, banyak negara selalu membicarakan upaya perlindungan 

hukum terhadap anak, salah satunya adalah Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, secara umum diamanahkan kepada 

negara untuk melindungi anak, menjamin agar semua anak dapat mendapatkan hak-

hak mereka, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban tindak pidana. 

Oleh karena pentingnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak 

pidana, banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah 

pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak agar dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi 

pelaku tindak pidana karena meskipun sebagai pelaku, anak juga wajib dilindungi 

oleh negara. Jika di biarkan, akan berdampak buruk bagi perkembangan anak sebagai 

generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. 
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Selain undang-undang tersebut, ada juga beberapa undang-undang lain yang 

mengatur tentang perlindungan terhadap anak (baik sebagai pelaku maupun korban 

tindak pidana), diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, serta peraturan pelaksanya. 

Semua aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut bertujuan agar perlindungan 

terhadap anak betul-betul dapat diaktualisasikan dalam realitas kehidupan agar anak 

tidak mendapatkan diskriminasi dalam menjalankan kehidupannya serta dapat 

tumbuh dan berkembang secara layak, baik dari segi jasmani, rohani maupun sosial.  

Ditengah banyaknya aturan yang mengatur tentang menjaga hak dan martabat 

anak agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang, ternyata terdapat 

pemandangan yang sangat ironis. Dewasa ini, banyak dijumpai perilaku menyimpang 

yang dilakukan oleh anak sehingga mengantarkan anak tersebut kepada proses 

hukum. Hal tersebut terjadi akibat pengaruh kehidupan, baik keluarga, lingkungan 

yang buruk serta arus globalisasi yang semakin hari semakin berkembang.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak 

sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak menurut peraturan 

perundang-undangan ? 2. Bagaimana penerapan pidana penjara terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 

20/Pid.Sus-Anak/2015/ PN.Pdg. ? 



iii 
 

Adapun tujuan penelitian penulisan ini yang hendak dicapai adalah sebagai 

berikut : 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku 

tindak pidana persetubuhan terhadap anak menurut peraturan perundang-undangan. 2. 

Untuk mengetahui penerapan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak 

pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-

Anak/2015/PN.Pdg. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan sebagai berikut: 1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), 

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan 3. Pendekatan Kasus (Case 

Approach).
1
 

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini  

meliputi: 1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti 

Peraturan Perundang-Undangan, antara lain : a) Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana; b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; c) 

Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan d) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Bahan Hukum Sekunder yaitu 

bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, yang terdiri 

dari dokumen-dokumen resmi, yaitu buku-buku karangan para ahli maupun sarjana 

                                                             
1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35 
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yang relevan.
2
 3. Bahan Hukum Tersier atau Bahan Penunjang yaitu bahan hukum 

yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedi, jurnal dan seterusnya. 

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penyusun adalah dengan 

cara Studi Kepustakaan dimana hal itu merupakan proses pengumpulan bahan hukum 

yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, baik itu berupa peraturan perundang-

undangan, dokumen-dokumen, literatur, karya tulis, dan lain sebagainya sehingga 

mampu melengkapi apa yang diteliti. 

Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis secara 

deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menginterpretasikan bahan-

bahan hukum guna mendapatkan hasil dari penelitian. Selanjutnya dilakukan 

penulisan kesimpulan secara deduksi, yaitu penulisan kesimpulan dari hal yang 

umum ke yang khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar dan Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 26 
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II. PEMBAHASAN 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 

Persetubuhan Terhadap Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan 

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hak, menjaga 

dan mempertahankan hak tersebut jika dilanggar. Jadi esensi perlindungan hukum 

lebih ditujukan untuk melindungi pihak yang lemah terhadap perilaku yang tidak 

sesuai dengan norma hukum yang berlaku dari pihak-pihak yang lebih memiliki 

kekuatan, kemampuan dan kekuasaan baik dari aspek ekonomi, politik, psikis dan 

sebagaianya. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, maka 

perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu 

pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak 

dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka dapat diperlukan 

peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat. 

Dalam kaitanya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka 

dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa “setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari 

pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindunganya ini terpisah dalam berbagai 

ketentuan peruturan perundangundangan yang lain. 

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. 

Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia 
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seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai 

permasalahan sosial yang dapat menganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan 

nasional. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana 

setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya. Adapun perlindungan anak 

merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian 

maka perlindungan anak harus di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat. 

Di dalam peraturan perundang-undangan yang belaku di Indonesia, 

perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana termuat dalam beberapa, 

yaitu: 

1. Convention On the Rights of The Child 

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang melakukan 

tindak  pidana dalam kehidupannya adalah bertujuan untuk menghindari 

labelisasi terhadap anak tersebut karena labelisasi sangat penting untuk 

dihindarkan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Cap jahat/stigma/label 

jahat akan melekat terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan 

kejahatan lagi. Ratifikasi Convention On the Rights of The Child  1989 

(Konvensi tentang Hak-Hak Anak)  dengan Keputusan Presiden Nomor 36 

tahun 1990 telah membuka lembaran baru dalam penerapan instrumen 

internasional dalam peradilan anak di Indonesia. Ketentuan dalam Konvensi 

Hak-Hak Anak sebagai standar perlindungan ataupun perlakuan terhadap 
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anak-anak yang  berkonflik dengan hukum dapat dilihat dalam  Artikel 37 

dan Artikel 40.
3
 

Prinsip-prinsip perlindungan anak  dalam Artikel 37, yaitu: 

1) Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan 

lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat; 

2) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan 

memperoleh pelepasan/pembebasan (without possibility of release) tidak 

akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 tahun; 

3) Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan 

hukum atau sewenang-wenang; 

4) Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan 

sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang 

sangat singkat/ pendek; 

5) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara 

manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia; 

6) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa 

dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya; 

7) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan 

hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan 

kemerdekaan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum 

perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat 

lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat 

keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.  

 

Artikel 40 memuat prinsip–prinsip perlakuan terhadap anak 

yang  tersangkut dalam peradilan anak antara lain sebagai berikut: 

1) Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum 

pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan 

pemahaman tentang harkat dan martabatnya; dengan cara-cara yang 

memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada  hak- hak asasi dan 

kebebasan orang lain;  dengan cara-cara mempertimbangkan usia anak 

dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan pengintegrasian 

kembali anak-anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya 

yang konstruktif di masyarakat; 

                                                             
3
 Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, 

Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998). 
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2) Negara  harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang 

berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukkan/ 

diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah 

melanggar hukum pidana, khususnya: 

3) menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu 

melakukan pelanggaran hukum pidana; 

4) apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa 

melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa  hak- hak asasi dan 

jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati; 

5) Bermacam-macam putusan terhadap anak (antara lain perintah/tindakan 

untuk melakukan perawatan/pembinaan, bimbingan, pengawasan, 

program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional 

lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-

cara yang sesuai dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran 

yang dilakukan. 

 

2. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahtraan Anak; 

3. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia; 

4. Pasal 59 ayat (2), Pasal 59 ayat (2) huruf b, dan Pasal 64 ayat (2) Undang-

Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

5. Pasal 3, Pasal 19 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 79 ayat 

(3), Pasal 84 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

Secara umum, perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang 

melakukan tindak pidana persetubuhan tidak diatur dalam peraturan-peraturan 

tersebut, tetapi bentuk perlindungan hukum diberikan secara umum, yaitu kepada 
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siapa saja yang melakukan tindak pidana, termasuk perlindungan hukum kepada 

anak sebagai pelaku tindak pidana. 

Penerapan Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana 

Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-

Anak/2015/PN.Pdg. 

1. Kasus Posisi 

Pada awalnya, Anak pada hari selasa tanggal 12 Mei 2015 Anak 

mengajak ke rumah Anak di kota Padang untuk menginap. Tetapi yang terjadi 

malam harinya, Anak menyetubuhi Anak sebanyak 3 (tiga) kali. Keesokan 

harinya, Anak kemudian mengantar Anak ke daerah Imam Bonjol. Sewaktu 

sedang berada di daerah Imam Bonjol, Anak dijemput oleh keluarganya dan 

menceritakan perbuatan Anak yang dilakukan kepadanya sehingga membuat 

orang tua Anak (korban) melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. 

2. Dakwaan 

Kesatu, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. ATAU Kedua, Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. 

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan 

alternatif. Dimana terdapat beberapa dakwaan yang di susun secara berlapis, 

lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada 
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lapisan lainnya. Meskipun terdiri dari beberapa dakwaan namun hanya satu 

dakwaan saja yang di buktikan, atau jika salah satu terlah terbukti maka dakwaan 

pada lapisan lain tidak perlu di buktikan lagi. 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Padang menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah 

mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Oleh karena semua unsur pasal telah terpenuhi sebagaimana unsur tindak 

pidana persetubuhan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga dalam 

putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 

(sepuluh) bulan  dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti 

dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 

Namun dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara 

ini, penyusun tidak setuju karena anak sebagai pelaku harus dilindungi untuk 
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menjamin masa depannya. Hal tersebut dilakukan agar anak tidak trauma dan 

psikologi anak tidak terganggu serta anak tersebut dapat mengembangkan dirinya 

sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. 

Berdasarkan Putusan yang termaktub dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus-

Anak/2015/PN.Pdg. menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di 

bawah umur. Oleh sebab itu, Anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 

(satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus 

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka 

diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 

Perbuatan yang dilakukan Anak menurut kaca mata hukum adalah  

perbuatan yang melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar namun Anak 

sebagai penerus bangsa selayaknya dilindungi demi kepentingan masa depan dan 

bangsa meskipun Anak melakukan perbuatannya dengan sengaja. Dengan 

demikian, putusan hakim yang berisikan sanksi pemidanaan kurang tepat karena 

menurut hemat penyusun lebih baik anak tersebut dikembalikan ke orang tuanya 

untuk dididik kembali ke jalan yang benar.  

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara memang 

dibenarkan oleh hukum tetapi pidana penjara merupakan alternatif terakhir dalam 

menjatuhkan putusan kepada Anak yang menjadi terdakwa dalam suatu tindak 

pidana tertentu, hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 huruf (g) Undang-Undang 
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Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diperkuat 

dengan Pasal 64 huruf (g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu  
: 1. 

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan 

terhadap anak secara garis besar termuat dalam beberapa aturan yang pada dasarnya 

meratifikasi isi dari Convention On the Rights of The Child. Peraturan-peraturan 

tersebut yakni: 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahtraan Anak, 

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 3) Undang-

Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, serta 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara umum, perlindungan khusus yang 

diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan tidak diatur 

dalam peraturan-peraturan tersebut, tetapi bentuk perlindungan hukum diberikan 

secara umum, yaitu kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana, termasuk 

perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. 2. Penerapan pidana 

terhadap anak dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg. adalah lebih 

ringan dari tuntutan dan dakwaan yang disususn oleh penuntut umum. Hal tersebut 

dilakukan karena Anak masih bisa memperbaiki diri ke jalan yang benar. 

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara memang dibenarkan oleh 

hukum tetapi pidana penjara merupakan alternatif terakhir dalam menjatuhkan 

putusan kepada Anak yang menjadi terdakwa dalam suatu tindak pidana tertentu, hal 

tersebut tertuang dalam Pasal 3 huruf (g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
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tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diperjelas dalam Pasal 64 huruf (g) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Saran penyusun dari penelitian ini adalah: 1. Sebaiknya segera dibentuk 

Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar lebih 

menjamin bentuk dan perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan 

dengan hukum sehingga anak sebagai generasi penerus bangsa terus bisa berkembang 

tanpa harus merasakan penjara. 2. Dalam menjatuhkan putusan denda terhadap Anak, 

sebaiknya hakim harus lebih teliti karena pidana denda tidak berlaku bagi Anak. Hal 

tersebut diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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