
 
 
 

ABSTRAK 

 

PENERAPAN KETENTUAN PERALIHAN UNDANG-UNDANG 

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  

 

Oleh  

RADE SATYA PARSAORAN 

 
Pemberlakuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak memberikan perhatian 

secara khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana, namun terjadi 

kesenjangan yaitu pada saat berlakunya undang-undang tersebut, berkas penuntutan 

perkara anak walaupun sudah dilimpahkan ke Pengadilan tetapi belum disidangkan 

maka harus menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Masalah 

penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penerapan ketentuan peralihan Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (2) Mengapa terjadi hambatan dalam 

penerapan ketentuan peralihan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Narasumber terdiri dari jaksa, hakim dan akademisi. Pengumpulan data dilakukan 

dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan:                   

(1) Penerapan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

dilakukan oleh aparat penegak hukum mengacu pada ketentuan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, karena Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak belum diberlakukan. Undang-Undang Peradilan Anak masih 

menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman terhadap 

anak, sehingga anak yang melakukan tindak pidana yang seolah-olah sama dengan 

orang dewasa pelaku tindak pidana. (2) Faktor-faktor yang menghambat Penerapan 

Ketentuan Peralihan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah: a) 

Faktor aparat penegak hukum, yaitu kurangnya profesionalisme petugas penyidik 

dan petugas penyidikan dalam melaksanakan penyidikan khusus kepada anak di 

bawah umur yang melakukan tindak pidana. Petugas yang kurang terlatih dan 

terbiasa melaksanakan tugas penyidikan sesuai kapasitasnya selaku penyidik akan 

menghambat proses penyidikan. b) Faktor sarana dan fasilitas, yaitu kurangnya 

ketersediaan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyidikan 

tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur, sehingga memungkinkan 

penyidikan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.  

 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Proses Penegakan hukum 

disarankan lebih mempertimbangkan dan mengedepankan pelaksanakan diversi 

dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak. (2) Pemerintah 

disarankan untuk menyiapkan aparat penegak hukum yang benar-benar khusus 

untuk menangani masalah anak.  
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