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Abstract
Therefore this study aims to find out what is the legal basis of judges
'consideration in imposing criminal sanctions for carrying weapons of sharp
weapons by children and to find out how the judges' decisions against criminal
sanctions carried out by children in criminal cases Number 79 / Pid.Sus-Anak /
2017 /PN.Tjk.The method used in this study is descriptive normative. The
procedure of data collection is done by means of library research and field
studies. This research was carried out in the Tanjung Karang District Court, in
order to achieve this goal the author used data collection techniques in the form
of library research and field research by conducting direct interviews with
judges at the Tanjung Karang District Court.
The results of this study conclude that: (1) the basis for consideration of judges
who impose criminal sanctions on children who carry sharp weapons in the
application of criminal law (Number 79 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Tjk) is in
accordance with the provisions stipulated in Article 2 Paragraph (1) of Law
Number 12 of 1951. (2) Implementation of a judge's decision on a sentence of
imprisonment committed by a child, in deciding a case the judge has
considerable considerations, starting from the demands of the public prosecutor,
witness statements, statement of the defendant, and evidence, as stipulated in
article 197 of the Criminal Procedure Code, and the fulfillment of elements in
accordance with the indictment as well as the laws of the child and there is no
justification, so that they are found guilty, as well as things that are burdensome
and mitigating. The panel of judges had many considerations so that the
defendant had to account for his actions in accordance with the verdict handed
down by the judge by serving a sentence of imprisonment for 2 months in prison
and paying court fees of IDR 2000 rupiah.
Keywords: Verdict, Judge, Sharp Weapon, Child.
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I. PENDAHULUAN
Pelaku tindak pidana tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki dewasa
melainkan dilakukan juga oleh perempuan, bahkan anak-anak. Menjadi
fenomena tersendiri jika tindak pidana dilakukan oleh anak-anak,karena anak
merupakan seseorang yang jiwanya masih polos. Berdasarkan asas dasar
dikatakan adanya perbuatan pidana,alasan dipidana dan pemberian pidana,yang
termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:
a. Asas Legalitas, yang menyatakan bahwa tiada tindak pidana tanpa UndangUndang, tiada pidana tanpa Undang-Undang, dan tiada penuntutan tanpa
Undang-Undang.
b. Asas Kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak
pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealfaan.
c. Asas Pengimbalan (Pembalasan yang Sekuler) berisi bahwa pidana secara
konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang
bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang
dilakukan.
Maka secara yuridis setiap tindak pidana yang ada harus dilakukan suatu
tindakan atau penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana,tidak
terkecuali kepada anak-anak. Namun penjatuhan pidana tersebut harus dilakukan
dengan hati-hati mengingat perkembangan fisik dan mental anak masih stabil.
Perlindungan dan perlakuan khusus terhadap anak ini perlu dilakukan,termasuk
jika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana dengan maksud agar anak
tersebut tidak sampai mengalami tekanan jiwa dan jangan sampai proses perkara
pidana yang mereka alami akan berpengaruh buruk bagi masa depan dan
perkembangan kepribadiannya.
Pedoman

pemidanaan

tersebut

akan

sangat

membantu

hakim

dalan

mempertimbangkan jenis sanksi dan berat ringannya pidana yang akan
dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana anak. Pengambilan keputusan oleh
pejabat yang berwenang (hakim) harus bersifat profesional dengan berpedoman
pada prinsip-prinsip sebagi berikut :
a. Reaksi yang diambil (termasuk sanksi pidana) selalu harus diseimbangkan
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tidak hanya dengan keadaan-keadaan bobot/keseriusan tindak pidana, tetapi
juga dengan keadaan-keadaan dan kebutuhan si anak, dengan kebutuhankebutuhan masyarakat.
b. Pembatasan kebebasan/kemerdekaan pribadi anak hanya dikenakan setelah
pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin.
c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan
perbuatan serius (termasuk tindak kekerasan terhadap orang lain) atau terus
menerus melakukan tindak pidana serius, dan kecuali tidak ada bentuk
respon/sanksi yang lebih tepat.
d. Kesejahteraan

anak

harus

menjadi

faktor

pedoman

dalam

mempertimbangkan kasus anak.
Mengapa perbuatan itu bisa sampai terjadi, maraknya anak yang melakukan
tindak pidana menjadi perhatian tersendiri oleh Pemerintah,dan bagaimana
pemerintah mengambil sikap untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan
terhadap tindak pidana oleh anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak
bukan hanya tergolong pada tindak pidana pelanggaran saja namun telah
merambah kepada kejahatan.Bahkan anak-anak ini ingin melakukan tindak
pidana dengan menggunakan senjata, senjata tersebut berupa senjata tajam.
Seperti yang dilakukan oleh 2 (dua) anak tersebut yaitu Irfan (14Thn) dan Eko
(16Thn) di Jalan Laksamana Malahayari dekat Hotel Sriwijaya Kecamatan Teluk
Betung Selatan Kota Bandar Lampung dengan tertangkap tangan telah membawa
2(dua) buah Golok.
Kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu sekira pukul 19.30 wib Anak Eko
Ahmad Fadhilah Bin Sibli datang kerumah Anak Irpan Saputra Bin Sudarto di
jalan Riakudu Gg.TK AL Fajar Nomor 53 Kec. Sukarame Bandar Lampung,lalu
Anak Eko Ahmad Fadhilah Bin Sibli bercerita kepada Anak Irpan Saputra Bin
Sudarto bahwa Anak Eko Ahmad Fadhilah Bin Sibli dipukuli oleh anak Club
Motor,selanjutnya atas peristiwa tersebut Anak Eko Ahmad Fadli Bin Sibli dan
Anak Irpan Saputra Bin Sudarto akan melakukan balas dendam, kemudian
AnakIrpan Bin Sudarto megambil 2 (dua)bilah senjata tajam jenis golok yaitu 1
(satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna ungu panjang 40 cm
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bersarung warna ungu dan 1 (satu) bilah senjta tajam jenis golok bergagang kayu
warna coklat panjang 20 cm,dimana 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok
bergagang kayu warna ungu panjang 40 cm bersarung ungu diberikan kepada
Anak Eko Ahmad Fadhilah Bin Sibli lalu oleh Anak Eko Ahmad Fadhilah Bin
Sibli golok tersebut diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri dan 1 (satu) bilah
senjta tajam jenis golok bergagang warna coklat panjang 20 cm oleh Anak Irpan
Saputra Bin Sudarto diselipkan dipinggangnya sebelah kiri.
Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib setelah mereka tanpa izin masing-masing
membawa senjata tajam jenis golok tersebut,lalu mereka pergi dengan
berboncengan sepeda motor Yamaha Vino milik Anak Eko Ahmad Fadhilah Bin
Sibli pergi menuju Pendopo Wali kota mencari Anak Club Motor yang
memukuli anak Eko Ahmad Fadhilah Bin Sibli,lalu merka berputar-putar sekitar
daerah tersebut,selanjutnya sekitar pukul 00.30 wib ketika mereka sedang
melintasi jalan Laksamana Malahayati dekat Hotel Sriwijaya Kecamatan Teluk
Betung Selatan Kota Bandar Lampung,tiba-tiba sebuah mobil berhenti didepan
sepeda motor yang mereka kendarai kemudiana turun beberpa orang anggota
polisi yaitu Saksi Moris Mara Tanjung Bin F.Edi Bismar dan Saksi Yandri
Wijaya serta anggota polisi lainnyadan langsung mencabut kunci kontak sepeda
motor yang mereka kendarai,kemudian disaat dilakukan pemeriksaan dan
penggeledahan ditemukan pada Anak Eko Ahmad Fadhilah Bin Sibli 1(satu)
bilah senjata tajam jenis golok bergagang warna ungu panjang 40 cm bersarung
warna ungu yang diselipkan pada pinggang bagian sebelah kiri dan pada Anak
Irpan Saputra Bin Sudarto 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang
kayu warna coklat panjang 20 cm yang diselipkan pada pinggang bagian
kiri,bahwa Anak Eko Ahmad Fadhilah Bin Sibli dan Anak Irfan bin Sudarto
tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai
senjata tajam jenis golok tersebut,dan selanjutnya mereka beserta barang
buktinya diamankan di Polresta Bandar Lampung.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan,
yaitu:
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a. Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kurungan terhadap anak
yang membawa senjata tajam?
b. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim terhadap pidana kurungan yang
dilakukan oleh anak?

II.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif normatif empiris, yaitu
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau
norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang
menggunakan konsepsi legil positifis. Konsep ini memandang hukum identik
dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau
pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem
normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat
yang nyata.Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (state
aproach) dan pendekatan kasus (case aproach). Pendekatan perundangundangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya
hukum pidana di Indonesia.Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari
penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam
praktik hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Kurungan Terhadap
Anak Yang Membawa Senjata Tajam.
a. Pertimbangan Yuridis
Hakim yang menangani perkara pidana penyalahgunaan senjata tajam sedapat
mungkin mengambil tindakan adil dalam menjatuhkanputusan.Hakim benarbenar teliti dan mengetahui segala latar belakang terdakwa,dalam mengambil
putusan,hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional,
mental, dan intelektual terdakwa.
Berdasarkan pengertian normatif, diketahui yang menjadi dasar pertimbangan
bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, antara lain:
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1. Keadaan psikologis terdakwa pada saat ingin melakukan tindakpidana.
2. Keadaan psikologis terdakwa setelah dipidana.
3. Keadaan psikologi hakim dalam menjatuhkan hukuman.
Pasal 51 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional menentukan bahwa dalam
pemidanaan, Hakim mempertimbangkan:
1. Kesalahan terdakwa.
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
3. Cara melakukan tindak pidana.
4. Sikap batin membuat tindak pidana.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku.
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana,terhadap korban atau keluarga
korban.
9. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan
keyakinan yang kokoh yang berlaku di dalam masyarakat, karena itu
pengetahuan tentang sosiologi, psikologi perlu dimiliki oleh hakim.

b. Alasan-Alasan

Subjek

Pelaku

(Alasan

Memberatkan

dan

Alasan

Meringankan)
Hal-hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yaitu :
1. Perbuatan tersebut berlebihan bahkan menyamai kejahatan.
2. Terdakwa pernah dihukum.
3. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
4. Perbuatan terdakwa melanggar hukum.
Sedangkan hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap
terdakwa yaitu :
1. Si terdakwa mengakui terus terang perbuatanya.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
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4. Bila tindakannya dilatar belakangi pengaruh yang kuat darikeadaan
lingkungannya.

B. Pelaksanaan Putusan
dilakukuan oleh Anak.

Hakim

terhadap

PidanaKurungan

yang

Putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah
tidak dapat diubah lagiditaati secara sukarela oleh pihak yang berperkara. Makna
perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus
mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan
kepadanya dengan bantuan kekuatan umum, yaitu:
1. Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat
kekuatan pasti, yaitu apabila tidak mungkin atau tidak diadakan perbandingan
seketika diucapkan di muka umum.
2. Apabila surat panggilan telah disampaikan kepada terdakwa secara pribadi
atau di mana terdakwa hadir pada persidangan menurut jangka waktu yang
telah ditentukandimana permohonan banding harus masuk dimulai dengan
dinyatakannya kesalahan terdakwa kesalahan terdakwa dan hukuman
dijatuhkandan tidak perlu adanya pemberitahuan khusus mengenai keputusan
pengadilan.
3. Dalam hal dimohon banding dari putusan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan
Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri juga belum dapat dijalankan,
melainkan harus ditunggu putusan dalam perbandingan oleh Pengadilan
Tinggi.
4. Pelaksanaan Putusan oleh Jaksa Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu
penitera mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270
KUHAP).
5. Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa
menerima salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA Nomor 21
Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan
putusan dari panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1
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(satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.
6. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan
lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang
dalam ini jelas KUHAP menyatakan: jaksaberbeda dengan pada penuntutan
seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut penuntut umum.
Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum
untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.

Di dalam Pasal 36 ayat 4 UUdiatur tentang pelaksanaan keputusan hakim yang
memperhatikan kemanusiaan dan keadilan, yaitu:
a) Pertama-tama, panitera membuat dan menandatangani surat keterangan
bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
b) Kemudian jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan
yang dikirim kepada lembaga pemasyarakatan. Kalau panitera belum dapat
mengirimkan kutipan putusan, oleh karena surat putusan belum selesai
pembuatannya, maka kutipan itu dapat diganti dengan suatu keterangan yang
ditandatangani oleh hakim dan penitera dan yang memuat hal-hal yang harus
disebutkan dalam surat kutipan tersebut.
c) Pelaksanaan putusan berupa pidana denda, KUHAP hanya mengatur dalam 1
pasal saja, yaitu Pasal 273 ayat (1):
“Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana
diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali
dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi”.
Dalam ayat (2) pasal tersebut, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang
paling lama satu bulan.Perlu diingat, bahwa jika dijatuhkan pidana denda
dengan subsider pidana kurungan pengganti, terpidana dapat melunasi
separuh dendanya dan separuhnya lagi dijalani sebagai pidana kurungan. Kita
juga dapat melihat dalam peraturan lama (HIR) pada Pasal 379, dikatakan
bahwa :
“upah dan ganti kerugian bagi pokrol, penasihat atau pembela dan wakil,
tidak boleh dimasukkan dalam pidana membayar ongkos perkara, tetapi harus
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ditanggung selalu oleh pihak yang meminta bantuan pada orang yang
demikian itu atau berwakil kepadanya”. Oleh karena pemanggilan saksisaksi, ahli juru bahasa, dan sebagainya untuk menghadap di persidangan
dilakukan oleh jaksa, maka jelas bahwa perhitungan ongkos perkara pidana
itu ada pada jaksa dan hakim.
d) Perhitungan jaksa itu seharusnya diajukan dalam tuntutannya (requisitoir).
Dalam tuntutan itu, jaksa (penuntut umum) menuntut agar terpidana dipidana
pula membayar biaya perkara dengan jumlah tertentu, sesuai Pasal 197 ayat
(1 ) huruf (i) KUHAP dan Pasal 275 KUHAP.Selain itu perampasan barang
bukti, dapat juga diputus untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai
tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 46 ayat (2) KUHAP).Dalam hal ini pun,
jaksa yang melaksanakannya dengan suatu berita acara perusakan atau
pemusnahan.Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak
boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah
melakukannya (Pasal 183 KUHAP).
Alat bukti sah yang dimaksud adalah:
1) Keterangan Saksi;
2) Keterangan Ahli;
3) Surat;
4) Petunjuk;
5) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui
sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)
Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidahkaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan
keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.
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Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik
itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan
kesalahan yang dilakukan pelaku.
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan

hasil

penelitian

maka

dapat

disimpulkan

bahwa;

Dasar

pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kurungan terhadap anak yang
membawa senjata tajam yang dilakukan oleh kedua terdakwa telah sesuai dengan
dakwaan atas dasar dakwaan penuntut umum dan dasar tuntutan yaituPasal 2
ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 yaitu tentang penyalahgunaan senjata tajam
(menyimpan, membawa, menguasai, dan atau memiliki senjata tajam/senjata
penusuk). Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut tidak ada alasan pembenar
atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa, maka terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan
oleh majelis hakim, dengan menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan
membayar perkara sebesarRp. 2000,- (duaribu rupiah).
Pelaksaan putusan hakim terhadap pidana kurungan yang dilakukan oleh kedua
terdakwa

dalam

memutus

perkara

hakim

mempunyai

pertimbangan-

pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum,
keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, sebagaimana diatur
dalam pasal 197 KUHAP, serta terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan yang
didakwakan serta undang-undang pengadilan anak dan tidak ada alasan
pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan
meringankan. Adapun pertimbangan majelis hakim yang memutus perkara ini
yaitu barang siapa, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, persediaan
padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam
atau senjata penusuk, terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa belum
pernah dihukum sebelumnya.
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