
 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Dasar pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang 

(Putusan Nomor 622/PID/B(A)/2011/PN.TK), dalam penjatuhan pidana penjara 

terhadap pelaku tindak pidana anak didasarkan pada landasan yuridis dan 

nonyuridis. Landasan yuridis didasarkan pada ketentuan hukum pidana materiil 

dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil yang dimaksud adalah adanya 

unsur-unsur delik atau unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar. Unsur-unsur 

tindak pidana dalam arti luas terdiri dari unsur subjektif (dilakukan dengan 

sengaja atau kealpaan), unsur objektif (adanya perbuatan, menimbulkan akibat, 

keadaan-keadaan, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum) dan adanya 

kemampuan bertanggungjawab serta tidak adanya alasan penghapus pidana 

(strafuitsluitings-gronden). Hukum pidana formil berkaitan dengan acara 

pemeriksaan perkara pidana anak dan kekuatan pembuktian atas suatu tindak 

pidana. Sedangkan landasan nonyuridis berkaitan dengan aspek sosiologis (latar 

belakang kehidupan anak, keadaan keluarga, pendidikan anak, ekonomi dan 

lingkungan masyarakat), aspek psikologis (berkaitan dengan kepribadian dan 
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kejiwaan anak), serta aspek kriminologis (berkaitan dengan sebab-sebab 

kejahatan yang dilakukan oleh anak). 

2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk penanganan non formal atau 

non-penahanan dapat dilakukan dengan diversi dan restorative justice. Diversi 

sebagai bentuk diskresi yang dikenal dalam proses hukum, merupakan salah satu 

prinsip pengecualian yang perlu dipikirkan sebagai konsep proses peradilan anak 

pada tataran ius constituendum. Restorative justice adalah salah satu model 

peradilan anak, dalam rangka melindungi anak agar terhindar dari trauma psikis 

dan lebel/cap bekas penjahat. Metode diversi dan restorative justice menjadi suatu 

pilihan dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan 

oleh anak, karena didalamnya terdapat konsep yang mulia yaitu menempatkan 

kepentingan terbaik bagi anak dan tidak mengabaikan hak hak anak. 

B. Saran 

1. Dalam menangani kasus anak, maka hendaklah hakim sebaiknya mengedepankan 

prinsip ultimum remidium, dimana hukum pidana dijadikan upaya terakhip dalam 

penegakan hukum, terlebih jika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak. 

Perkara anak hendaknya betul-betul ditangani aparat penegak hukum yang 

mempunyai minat, pehatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Dalam hal 

penegakan hukum, jika anak memang harus atau pantas di jatuhi pidana, maka 

penjatuhan pidana terhadap perkara anak seyogyanya hakim mengefektifitaskan 

jenis pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara (terlebih penjara yang 

singkat), dan akan lebih baik lagi jika jika hakim dapat mengupayakan suatu 
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tindakan-tindakan sebagai alternatif pemidanaan terhadap anak, maka hal itu akan 

lebih baik bagi anak. 

2. Hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan anak seharusnya 

mengedepankan masa depan anak. Untuk menanggulangi dan menyelesaikan 

masalah anak yang malkukan tindak pidana, hendaknya diusakan penerapan 

metode diversi dan keadilan restoratif (restorative justice) yang merupakan suatu 

alternatif dan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis 

masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal itu dilakukan dalam 

rangka pemenuhan hak asasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.  


