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ABSTRAK 

 
Aditya Wahyu Hidayat. 2015, Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 

133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan 

Oleh Anak. Skripsi, Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. 

Anis Widyawati, S.H, M.H.  

Kata Kunci : Pengeroyokan, Anak Berhadapan Hukum, Yuridis, Non Yuridis. 

Kasus pidana dengan pelaku anak perlu mempertimbangkan kedudukan 

anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Seluruh anak berhak memperoleh 

perlindungan termasuk dengan anak yang melakukan tindak pidana. Peradilan 

anak harus mempertimbangkan beberapa asas, seperti yang tertuang dalam Pasal 2 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan 

berdasarkan asas: keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; 

penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang 

Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya 

terakhir; dan penghindaran pembalasan. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan hukum 

terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak  dalam studi kasus 

Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl.?; 2) Bagaimana pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 

pengeroyokan dalam studi kasus Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl.? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan 

jenis penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan 

data sekunder. Sumber data yang digiunakan sumber data hukum primer, sekunder 

dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui penelitian pustaka dan wawancara hakim dan pakar hukum pidana. 

Pengelohan data dilakukan secara deduktif dan metode analisis data secara kualitatif. 

Hasil penelitian dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana 

pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus Putusan Nomor 

133/Pid.Sus/2014/PN.Byl dimana terdakwa I Ria Setia Irawan bin Bowo Sumardi 

dan terdakwa II Yoga menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa I Ria Setia Irawan 

Bin Bin Sumardi dan terdakwa II Yoga Ananda Aulia Bin Sri Mulyono masing-

masing berupa Pembinaan di Panti Soial Antasena Magelang selama 1 (satu) 

tahun dan 6 (enam) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam putusan Nomor 

133/Pid.Sus/2014/PN.Byl adalah pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis. 

 Simpulan dalam studi kasus tersebut terdakwa I dan II secara sah dan 

menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai pasal 170 ayat ke-1 dan ke-3 dan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. Saran dalam studi kasus tersebut penanganan kasus tindak pidana 

yang dilakukan anak harus menggunakan pendekatan restorative dengan cara 

diversi 

   



 

 

x 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL  ................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  ..........................................................  ii 

PENGESAHAN  ........................................................................................  iii 

PERNYATAAN  ........................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  ...........................................................  v 

PRAKATA  ................................................................................................  vi 

ABSTRAK  ................................................................................................  ix 

DAFTAR ISI  .............................................................................................  x 

DAFTAR LAMPIRAN  ............................................................................  xiii 

BAB 1 PENDAHULUAN  ........................................................................  1 

1.1 Latar Belakang Masalah  ...................................................................  1 

1.2 Identifikasi Masalah ..........................................................................  6 

1.3 Pembatasan Masalah  .........................................................................  6 

1.4 Rumusan Masalah  .............................................................................  6 

1.5 Tujuan Penelitian  ..............................................................................  7 

1.6 Manfaat Penelitian  ............................................................................  7 

1.7 Sistematika Penelitian Skripsi  ..........................................................  8 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA  ...............................................................  10 

2.1 Penelitian Terdahulu  .........................................................................  10 

2.2 Pertimbangan Hakim  ........................................................................  12 

2.2.1 Pengertian Pertimbangan Hakim  ..........................................  12 

2.2.2 Pertimbangan Hakim Yuridis  ...............................................  13 

2.2.3 Pertimbangan Hakim Non Yuridis  .......................................  15 



 

 

xi 

 

2.3 Masalah Anak  ...................................................................................  15 

2.3.1 Pengertian Anak ....................................................................  15 

2.3.2 Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum ..............  18 

2.3.3 Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Sebagai Pelaku  

Tindak Pidana ........................................................................  20 

2.4 Tindak Pidana Pengeroyokan  ...........................................................  24 

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana  ........................................................  24 

2.3.2 Pengertian Pengeroyokan  ........................................................  25 

2.5 Kerangka Berpikir  ............................................................................  28 

BAB 3 METODE PENELITIAN  ............................................................  29 

3.1 Pendekatan Penelitian  .......................................................................  29 

3.2 Jenis Penelitian  .................................................................................  30 

3.3 Jenis Data  ..........................................................................................  32 

3.4 Sumber Data  .....................................................................................  33 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  ...............................................................  34 

3.6 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data  .....................................  36 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ..........................  38 

4.1 Penerapan Hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan  

yang dilakukan oleh anak dalam Studi Kasus Putusan  

Nomor 133/Pid.Sus/2014/Pn.Byl  .....................................................  38 

4.1.1 Posisi Kasus .............................................................................  40 

4.1.2 Dakwaan Penuntut Umum  ......................................................  43 

4.1.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  .............................................  47 

4.1.4 Putusan Majelis Hakim  ............................................................  48 

4.1.5 Analisis Hasil Penelitian ……………………………………. .  49 

4.2 Dasar Pertimbangan yang Dipergunakan oleh Hakim  

dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak  

Pidana Pengeroyokan  yang Dilakukan oleh Anak  

Studi Kasus Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl.  .................  53 



 

 

xii 

 

4.2.1 Pertimbangan Hakim Yuridis  .................................................  54 

4.2.2 Pertimbangan Hakim Non Yuridis  .........................................  65 

4.2.3 Analisis Hasil Penelitian …………………………………….  66 

BAB 5 PENUTUP  .....................................................................................  68 

5.1 Simpulan  .............................................................................................  68 

5.2 Saran  ...................................................................................................  69 

DAFTAR PUSTAKA  ...............................................................................  71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi  ...................................  77 

Lampiran 2: Surat Ijin Penelitian di Pengadilan Negeri Boyolali  .............  78 

Lampiran 3: Surat Ijin Penelitian di Universitas Diponegoro  ....................  79 

Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan  80 

Negeri  Boyolali .....................................................................  81 

Lampiran 5 : Putusan Nomor  133/Pid.Sus/2014/PN.Byl  ..........................  82





 

1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Di era perkembanganan zaman ini dan di dukung dengan kemajuan 

teknologi, industri, dan ekonomi memberikan dampak yang begitu besar bagi 

dunia, dan salah satu negara yang merasakan dampaknya adalah Indonesia. 

Bagaikan mata pisau, dampak arus globalisasi memilik dua mata sisi, dampak 

yang ditimbulkan tidak hanya dari sisi positif  tetapi juga dampak negatif. Arus 

globalisasi  menyebabkan masalah sosial. Kesulitan mengadakan penyesuaian diri 

ini menimbulkan banyak kebimbangan, kebingungan, kecemasan, dan konflik, hal 

ini dapat menimbulkan penyimpangan pola tingkah laku dari norma-norma umum 

yang dapat mengganggu dan merugikan orang lain (Wijayanto, 2014: 36) . 

Penyimpangan pola tingkah laku yang mengganggu dan merugikan orang lain 

mengarah ke arah tindak pidana.  

Pelaku tindak pidana umumnya dilakukan oleh orang dewasa, namun akhir-

akhir ini pelaku tindak pidana adalah anak. Undang-Undang yang mengatur 

mengenai penanganan anak ketika berhadapan dengan hukum dan perlindungan 

anak di Indonesia tidak berbanding lurus dengan penerapan perlindungan anak 

dalam upaya penanggulangan beberapa kasus hukum yang melibatkan anak yang 

terjadi di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa 

anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak 
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yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

Anak sebagai bagian dari masyarakat atau subyek hukum yang tidak lepas 

dari suatu permasalahan, bahkan sangat cenderung terlibat dalam penyimpangan 

pola tingkah laku karena mereka masih dalam tahap perkembangan baik fisik 

maupun psikis (Sarwono, 2002: 49) . Anak yang masih dalam taraf pertumbuhan 

dan perkembangan sangat rentan melakukan suatu perbuatan yang menurut 

mereka perbuatan tersebut adalah suatu hal yang biasa, namun kenyataan secara 

yuridis perbuatan yang dilakukan oleh anak itu termasuk kategori tindak pidana.  

Tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, 

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif 

perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup 

sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam 

kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.  

Anak yang terlibat tindak pidana harus mempertanggungjawabkan 

tindakannya, anak dapat diperlakukan sebagai agen yang bertanggung jawab 

(untuk tujuan hukum pidana) (Maher, 2005: 495) . Anak yang melakukan tindak 

pidana harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagaimana telah di kutip dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana bahwa sebagaimana bagi pelaku tindak pidana 

yang terbukti melawan hukum di kenakan pemidanaan penjara untuk penjerahan 

atas perbuatan yang telah dilakukannya. Anak yang melakukan tindak pidana 
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harus menjalankan sistem peradilan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peradilan pidana 

anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan 

dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan 

setelah menjalani pidana. 

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat beragam, Berikut ini 

beberapa tindakan anak yang digolongkan ke dalam pelanggaran terhadap hukum 

dan mengarah kepada tindakan criminal (Waskhito, 2005: 9)  : 

1. Berjudi sampai mempergunakan uang dan taruhan benda yang lain. 

2. Mencuri, mencopet, menjambret, merampas dengan kekerasan atau tanpa 

kekerasan. 

3. Penggelapan barang. 

4. Penipuan dan pemalsuan. 

5. Pelanggaran tata susila, menjual gambar-gambar porno, perkosaan. 

6. Pemalsuan uang dan pemalsuan surat-surat keterangan resmi. 

7. Tindakan-tindakan anti-sosial: perbuatan yang merugikan milik orang lain. 

8. Percobaan pembunuhan. 

9. Menyebabkan kematian orang lain, turut tersangkut dalam pembunuhan. 

10. Pembunuhan. 

11. Pengguguran kandungan. 

12. Penganiayaan berat yang mengakibatkan seseorang terluka atau 

menghilangkan nyawa. 

 

 Tindak kekerasan yang dilakukan anak akhir-akhir ini semakin bertambah. 

Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan dan kemudian mengakibatkan seseorang 

yang lain mengalami luka atau bahkan meninggal. Tindak pidana kekerasan dapat 

dilakukan secara individual maupun secara bersama-sama atau yang sering 

disebut dengan tindak pidana pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan ini 

yang dimana telah dikutip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Pasal 170 dirumuskan bahwa barang siapa dengan terang-terangan dan dengan 
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tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang, diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.  

Tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan 

oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikan tetap saja 

hal itu merupakan tindakan pidana. Salah satu contoh kasus tindak pidana 

pengeroyokan yang dilakukan anak adalah kasus yang terjadi di Boyolali, kasus 

tersebut telah dimejahijaukan dengan nomor putusan 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. 

Pelaku yang terlibat dalam kasus di atas adalah RS yang berusia 17 tahun dan YA 

berusia 13 tahun. Pelaku bersama-sama orang dewasa melakukan kekerasan 

terhadap dua orang yang mengakibatkan korban luka-luka dan kehilangan nyawa. 

Kejadian tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan RS dan YA berawal 

dari penuduhan pencurian helm terhadap saksi IS. Kakak IS atau korban 

mengklarifikasi penuduhan tersebut kepada TS yang telah menuduh adiknya, 

tetapi korban bertemu dengan ayah TS. Ayah TS yang tidak terima berlari sambil 

berteriak meminta tolong bahwa dia dipukuli orang. Beberapa warga termasuk RS 

dan YA yang mendengar kemudian menghadang korban dan teman-temannya. 

Kemudian terjadilah pengeroyokan terhadap korban A dan korban lainnya yaitu 

TR. Dua hari setelah kejadian korban A meninggal di rumah sakit dan korban TR 

mengalami luka-luka. 

Dalam penanganan kasus pidana dengan pelaku anak perlu 

mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. 

Seluruh anak berhak memperoleh perlindungan termasuk dengan anak yang 

melakukan tindak pidana. Pengertian perlindungan anak telah tertuang dalam 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan 

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

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  

Peradilan anak harus mempertimbangkan beberapa asas, seperti yang 

tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sistem peradilan pidana anak 

dilaksanakan berdasarkan asas: keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik 

bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan 

tumbuh kembang Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan 

sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.  

Hal di atas menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada 

anak baik anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku tindak pidana, 

makanya perlu ada perhatian khusus terhadap anak, mengingat anak adalah calon 

generasi pelanjut masa depan yang sudah seharusnya diberikan perhatian dan 

perlakuan yang lebih khusus bukan hanya oleh orangtua tetapi juga oleh 

pemerintah.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan 

judul skripsi yang berjudul “Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 

133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang 

Dilakukan Oleh Anak” 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Dengan memahami dari penjelasan yang terdapat pada latar belakang, 

maka peneliti telah mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini diantaranya 

sebagai berikut : 

1.2.1 Tingginya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 

1.2.2 Hukuman terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan 

oleh anak. 

1.2.3 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak 

sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan. 

1.3  Pembatasan Masalah 

Untuk membuat arah penelitian ini lebih fokus, maka permasalahan 

dibatasi pada: 

1.3.1 Penerapan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang 

dilakukan oleh anak. 

1.3.2 Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 

pengeroyokan. 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1.4.1 Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan 

yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus Putusan Nomor 

133/Pid.Sus/2014/PN.Byl.?  
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1.4.2 Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam 

studi kasus Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl.?  

1.5  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.5.1 Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap tindak 

pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus 

Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. 

1.5.2 Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 

pengeroyokan dalam studi kasus Putusan Nomor 

133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengharapkan adanya manfaat 

yang dapat dipergunakan didalam ilmu pengetahuan untuk bidang penelitian 

tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.6.1 Kegunaan teoritis 

Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan 

perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang pidana mengenai tindak 

pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di kabupaten Boyolali. 

1.6.2 Kegunaan praktis 
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Diharapkan dengan hasil penelitian akan memberikan masukan 

bagi pemerintah dalam penegak hukum di Indonesia serta dalam upaya 

menyelesaikan permasalahan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan 

oleh anak, disamping itu penelitian ini dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat pada khususnya anak sehingga tidak melakukan tindak 

pidana ini. 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistemtika pembahasan sebagai berikut :  

1.7.1 Bagian awal skripsi yang memuat:  

Halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, 

pernyataan, motto dan persembahan, prakata, daftar isi dan daftar 

lampiran.  

1.7.2 Bagian isi skripsi yang memuat:  

BAB 1 PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan tentang : latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian skripsi.  

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang: penelitian 

terdahulu, pengertian pertimbangan hakim, pengertian 

pertimbangan hakim yuridis, pengertian pertimbangan 

hakim non yuridis, pengertian anak, pengertian anak yang 

berhadapan dengan hukum, pidana dan tindakan terhadap 
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anak sebagai pelaku tindak pidana, pengertian tindak 

pidana, pengertian pengeroyokan, kerangka berpikir. 

BAB 3 METODE PENELITIAN, bab ini menguraikan tentang: 

pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, sumber 

data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan 

analisis data. 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini 

menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai: 

a. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan 

yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus Putusan 

Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. 

b. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 

pengeroyokan dalam studi kasus Putusan Nomor 

133/Pid.Sus/2014/PN.Byl 

BAB 5 PENUTUP, bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran.  

1.7.3 Bagian akhir skripsi yang memuat : lampiran dan daftar pustaka 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian  ini terdapat tema yang sama, dengan judul “Tinjauan Yuridis 

Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah 

Umur Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak” yang 

disusun oleh Dody Eko Wijayanto. Dalam bentuk penelitian dosen pada 

Universitas Islam Lamongan tahun 2014. Permasalahan yang terdapat dalam 

penelitian terdahulu diantaranya bagaimanakah ketentuan hukum mengenai tindak 

pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana; bagaimana akibat hukum terhadap tindak pidana 

pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut Undang-Undang 

Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Peradilan Anak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dody Eko 

Wijayanto ini hanya meneliti kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan 

oleh anak dari segi hukuman menurut undang-undang dan penetapan hukuman 

terhadap anak, penelitian ini tidak melakukan studi kasus terhadap putusan hakim. 

Sedangkan permasalahan yang  dilakukan peneliti mengenai bagaimana 

penerapan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak 

dalam studi kasus Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl.; bagaimana 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku 
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tindak pidana pengeroyokan dalam studi kasus Putusan Nomor 

133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. Jadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dody Eko Wijayanto adalah dilakukannya studi kasus Putusan 

Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. Sedangkan pada penelitian oleh Dody Eko 

Wijayanto hanya meneliti kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh 

anak dari segi hukuman menurut undang-undang. 

Penelitian lain yang memiliki tema yang sama, dengan judul “Tinjauan 

Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-

Sama Di Muka Umum Yang Mengakibatkan Orang Lain Mati (Studi Kasus 

Putusan No. 939/Pid.B/2011/PN.Mks)” yang disusun oleh Andi Dewi Pratiwi. 

Dalam bentuk skripsi pada Universitas Hasanudin tahun 2013. Permasalahan yang 

terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Andi Dewi Pratiwi adalah 

bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang 

dilakukan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan orang lain 

mati (Studi Kasus Putusan No. 939/Pid.B/2011/PN.Mks). Penelitian yang 

dilakukan oleh Andi Dewi Pratiwi dalam kajian dan obyek yang diteliti berbeda, 

jadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Dewi 

Pratiwi adalah pelaku tindak pidana pengeroyokan oleh orang dewasa, sedangkan 

dalam penelitian ini obyek atau pelaku tindak pidana pengeroyokan yaitu anak. 

Dalam penelitian yang dilakukan Dody Eko Wijayanto, dari segi substansi, 

penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis tentang pengeroyokan yang 

dilakukan anak di bawah umur secara umum dengan melihat hukuman apa yang 

dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana sesuai Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak dan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradian Anak. Untuk penelitian yang dilakukan 

Andi Dewi Pertiwi, tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan yang 

dilakukan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan orang lain 

mati Studi Kasus Putusan No. 939/Pid.B/2011/PN.Mks. Sedangkan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti, studi kasus terhadap putusan Nomor 

133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. tentang tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan 

oleh anak. Perbedaan Undang-Undang yang dipakai dengan penelitian ini, kedua 

penelitian tersebut masih menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 3 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Anak, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan Undang-

Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-

Undang  35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

 

2.2  Pertimbangan Hakim 

2.2.1 Pengertian Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 

keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu 

juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga 

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. 
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Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumen atau alasan 

yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar 

sebelum memutus perkara. Pengertian pertimbangan hakim menurut Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah 

pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan 

melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap 

hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap 

perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan.  

Hakikatnya  pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-

hal sebagai berikut (Mukti Arto, 2004: 142) : 

1) Pokok persoalan dan ha-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 

disangkal. 

2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek 

menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 

3)  Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan 

atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik 

kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau 

tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. 

 

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua yaitu pertimbangan 

yuridis dan non yuridis. 

2.2.2 Pertimbangan Hakim Yuridis 

Praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis 

dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam 

persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan 

para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. (Lilik Mulyadi, 2007:193) 

mengemukakan bahwa “hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
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pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut 

memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum atau 

dictum putusan hakim.” 

Pertimbangan yuridis menurut (Rusli M, 2007: 212-221) adalah 

“pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap 

dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus 

dimuat dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan 

terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-pasal dalam 

peraturan hukum pidana”. 

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi (locus 

delicti), waktu kejadian (tempus delicti), dan modus operandi tentang 

bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan 

bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, 

barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. 

Apabila fakta-fakta dalam persingan telah diungkapkan, barulah hakim 

mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. 

Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek 

teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, 

barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya.  

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan 

hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau 

memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa 
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sudah pernah dipidana sebelumnya (Recidivis), karena jabatannya, dan 

menggunakan bendera kebangsaan (Adami Chazawi, 2002: 73). Hal-hal yang 

bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, perihal percobaan dan 

pembantuan kejahatan (Adami Chazawi, 2002: 97). 

2.2.3 Pertimbangan Hakim Non Yuridis  

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan 

sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Fiat 

Justicia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus 

ditegakkan). Di dalam memutus sebuah perkara, hakim harus 

mempertimbangkan nilai non yuridis atau disebut dengan nilai sosiologis. 

Pengertian pertimbangan  non-yuridis menurut (Rusli M, 2007: 212-221)  

adalah “Pertimbangan yang dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan 

terdakwa, kondisi diri terdakwa , dan agama terdakwa.” 

 

2.3  Masalah Anak 

2.3.1 Pengertian Anak 

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Anak adalah 

bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan 

Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara 

tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas 

keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan 

kekerasan dan diskriminasi. 
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Pengertian anak sangat beranekaragam, membahas mengenai 

pengertian anak erat kaitannya dengan batasan usia atau umur. Batasan umur 

anak di berbagai negara tidak selalu sama. Para pakar hukum tidak mempunyai 

kesepakatan tentang batas umur anak.  

Dalam sistem hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai 

pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-

undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. 

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari 

pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai 

objek hukum. Macam-macam pengertian anak dalam peraturan perundang-

undangan adalah sebagai berikut: 

2.3.1.1 Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.  

2.3.1.2 Anak menurut Undang-Undang Perkawinan  

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan mendefinisikan bahwa “seorang pria hanya diizinkan kawin 

apabila telah mencapai usia 19 (sembilas belas) tahun dan pihak wanita telah 

mencapai umur 16 (enam belas).” Maka menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa laki-laki di bawah usia 19 dan 

perempuan di bawah usia 16 masih dikatakan anak-anak. 
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2.3.1.3 Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia  

Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia mendefinisikan “anak adalah setiap manusia yang berusia 

di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.” 

2.3.1.4 Anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 

Dalam Pasal Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan “anak adalah setiap orang yang 

berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.” 

2.3.1.5 Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak  

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mendefinisikan bahwa “anak yang 

berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang 

telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana.” 

Pengertian batas usia anak menurut hukum Indonesia memang sangat 

beragam, begitu pula batas usia anak menurut para pakar hukum. Pengertian 

anak menurut (Sutatiek S, 2013: 2), adalah “seseorang yang sudah mencapai 

usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun.” Pengertian anak menurut 
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kamus besar bahasa Indonesia adalah “keturunan kedua manusia yang masih 

kecil.” 

Dalam kaitannya dengan penelitian, peneliti menggunakan titik berat 

batas usia sebagaimana dirumuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pilihan rumusan tersebut berdasarkan 

bahwa anak yang diteliti adalah anak yang berhadapan dengan hukum, yang 

selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi 

belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

 

2.3.2 Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak tidak lagi digunakan istilah anak nakal tetapi anak, dalam 

Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa anak yang Anak yang Berhadapan dengan 

Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban 

tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik 

dengan hukum dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “anak yang telah 

mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) 

tahun yang diduga melakukan tindak pidana.  

Dilihat ruang lingkupnya, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka anak yang 

berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi : 

1. Anak yang berkonflik dengan hukum. 
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Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang 

diduga melakukan tindak pidana. 

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana. 

Anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, 

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. 

3. Anak yang menjadi saksi suatu tindak pidana. 

Anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan 

guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau 

dialaminya sendiri. 

Kenakalan anak disebut juga dengan Juvenile Delinquency. Juvenile 

(dalam bahasa Inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, anak 

muda, sedangkan Delinquency artinya terabaikan atau mengabaikan yang 

kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikuensi diartikan sebagai tingkah laku yang 

menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.  

Perbuatan dikatakan delinquency apabila perbuatan-perbuatan tersebut 

bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau 

suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti 

normatif. 

Perumusan mengenai Juvenile Delinquency, menurut Paul Mudikdo 

(dalam Supramono, 2007: 9), sebagai berikut : 

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu 

kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan 
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yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, 

membunuh dan lain sebagainya. 

2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang 

menimbulkan keonaran dalam masyarakat; 

3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial 

termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang 

berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak 

yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. 

 

2.3.3 Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 

Tingkah laku seseorang yang hidup di Negara harus diatur dengan 

hukum. Hukum sangat penting untuk suatu Negara, menurut (Shidarta, 2009: 

41) “pentingnya hukum ada dua, pertama bahwa perilaku lahiriah dari orang-

orang berkenaan dengan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya 

diatur, kebebasan sebagai kebebasan bertindak dikurangi dan dibatasi, kedua 

Undang-Undang sebagai kriterium.” Seseorang yang melanggar hukum harus 

mendapatkan sebuah hukuman. Hukum Pidana Indonesia menggunakan dua 

jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (straf) dan tindakan 

(maatregels). Melalui penerapan sistem dua jalur (double track system), 

pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, 

korban dan masyarakat. 

Subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan adalah setiap 

pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anak-anak yang 
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melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Dalam konteks 

pidana dan tindakan terhadap anak perlu dibedakan antara pengertian pidana 

dan tindakan. 

Beberapa ahli menjelaskan pengertian pidana. Definisi pidana menurut 

(Khair dan Saputra, 2010: 1) “berasal dari kata straf, yang pada dasarnya 

dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan 

atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan 

suatu tindak pidana”. Hal serupa dikemukakan oleh Sutatiek, menurut 

(Sutatiek, 2013: 13) menjelaskan bahwa “pidana lebih mengandung 

penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembibingannya menjadi tujuan 

utama”. (Widodo, 2006: 115) mengemukakan bahwa “pengertian pemidanaan 

adalah penjatuhan pidana oleh Negara melalui organ-organnya terhadap 

seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. 

Pengertian tindakan menurut (Widodo, 2012: 26) adalah “kegiatan 

perlindungan, pendidikan, dan pendampingan”.  Dengan demikian, dapat 

dipahami bahwa antara pidana dan tindakan ada perbedaan yang sangat 

mendasar, yaitu bentuk dan tujuannya. Sedangkan persamaannya sama-sama 

merupakan bentuk sanksi atas pelanggaran hukum, dijatuhkan oleh Negara, 

dan mendatangkan penderitaan. 

Di Indonesia pidana dan tindakan untuk anak diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab V 

tentang pidana dan tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak 
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sebagai pelaku delik adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai 

berikut: 

a. Pidana 

1. Pidana Pokok 

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku 

tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 sebagai berikut: 

1. Pidana pokok bagi anak terdiri dari : 

a. Pidana peringatan 

b. Pidana dengan syarat : 

1) Pembinaan di luar lembaga 

2) Pelayanan masyarakat, atau 

3) Pengawasan  

c. Pelatihan kerja 

d. Pembinaan dalam lembaga; dan 

e. penjara 

2. Pidana tambahan  

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku 

tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 sebagai berikut: 

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. 

2. Pemenuhan kewajiban adat. 

b. Tindakan  
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Tindakan yang dapat diberikan terhadap anak sebagai pelaku delik 

diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut: 

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: 

a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;  

b. Penyerahan kepada seseorang;  

c. Perawatan di rumah sakit jiwa; 

d. Perawatan di LPKS; 

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang 

diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;  

f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau  

g. Perbaikan akibat tindak pidana. 

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan 

huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.  

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh 

Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan 

pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa anak yang melakukan tindak 

pidana dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Pidana mengandung penderitaan, 

meskipun unsur pendidikan dan pembibingannya menjadi tujuan utama. 

Tindakan merupakan kegiatan perlindungan, pendidikan, dan pendampingan. 
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Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana pokok dan pidana 

tambahan. Tindakan yang dapat diberikan adalah pengembalian kepada orang 

tua/wali; penyerahan kepada seseorang; kewajiban mengikuti pendidikan 

formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 

pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. 

 

2.4  Tindak Pidana Pengeroyokan 

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana 

Pengertian tindak pidana dan pidana adalah berbeda. Tindak pidana 

dalam hukum pidana Belanda disebut dengan istilah strafbaar feit, Stafbaar feit 

terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Secara literlijk kata “straf” 

artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan.  

Selain istilah strafbaar feit, pakar hukum pidana sering menyebut tindak 

pidana dengan istilah delik pidana, sedangkan oleh pakar pembuat undang-

undang memakai istilah perbuatan tindak pidana. Dewasa ini istilah yang 

sering digunakan adalah tindak pidana. 

Pendapat para ahli mengenai tindak pidana berbeda-beda, berkaitan 

dengan pandangan yang mereka anut, yaitu pandangan dualistis dan pandangan 

monistis. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang 

melakukan sering disebut pandangan dualistis. Pandangan monoistis adalah 

pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai diri orangnya. 

Pengertian tindak pidana menurut (Moeljatno, 1993:56) adalah sebagai 

berikut: 
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Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam 

dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut 

beliau menegaskan bahwa larangan itu ditujukan perbuatan, yaitu 

suatu keadaan atau kejadian karena kelakuan orang, sedangkan 

ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan atau 

membuat kejadian. 

 

Pengertian tindak pidana menurut Simons yang dikutip oleh (Winarta 

H, 2009: 307), ialah “perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan 

kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggungjawab”. Kesalahan 

yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi 

dolus (sengaja), culpa lata (alpa dan lalai). 

Tindak pidana menurut Vos dalam (Winarta H, 2009: 307) ialah 

“kelakuan dan tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan 

diberikan pidana”. Sedangkan menurut Van Hamel dalam (Winarta H, 2009: 

307) memberikan “pengertian tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang 

diuraikan oleh undang-undang melawan hukum dan patut dipidana”. Menurut 

wujud dan sifatnya (Winarta H, 2009: 307) menjelaskan bahwa “perbuatan-

perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum, perbuatan ini juga 

merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan 

terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang baik dan adil.”  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melanggar atau melawan hukum 

yang merugikan masyarakat, dan patut dipidana atau dihukum. 

2.3.2 Pengertian Pengeroyokan 

Perbuatan ini melanggar peraturan perundang–undangan yang termuat 

dalam Pasal 170 KUHP yang berisi : 
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 Ayat (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan 

kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 

lima tahun enam bulan. 

 Ayat (2) Tersalah dihukum: 

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja 

merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu 

menyebabkan sesuatu luka. 

2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu 

menyebabkan luka berat pada tubuh. 

3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu 

menyebabkan matinya orang. 

 Ayat (3) Pasal 89 KUHP tidak berlaku  

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai 

berikut: 

1) Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai 

pelaku. 

2) Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik 

dapat melihatnya. 

3) Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikitdikitnya dua orang atau 

lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu 

dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang 

pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa). 
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4) Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan 

jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. 
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2.5  Kerangka Berpikir 

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 

133/Pid.Sus/2014/PN.Byl TENTANG TINDAK PIDANA 

PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Proses penyidikan di 

Kepolisian (Penyidik 

Anak) 

Proses Penuntutan di 

Kejaksaan (Jaksa 

Anak) 

Proses Persidangan di 

Pengadilan (Hakim Anak) 

Penjatuhan Putusan 

oleh Hakim 

Pertimbangan 

Hakim 

Putusan Bebas (vrijsprack) 

Putusan Lepas (onslagh) 

Putusan Tindakan (Pasal 69 UU 

No 11 Tahun 2012 ttg SPPA) 

Putusan Pidana (veroondelling) 

Pasal 71 UU No 11 Tahun 2012 

ttg SPPA 

Pidana 

Peringatan 

(Pasal 72 UU 

No 11 Tahun 

2012 ttg SPPA) 

Pidana dengan 

syarat (Pasal 73 

UU No 11 

Tahun 2012 ttg 

SPPA) 

Pidana 

Pelatihan kerja 

( Pasal 78 UU 

No 11 Tahun 

2012 ttg SPPA) 

Pembinaan dalam 

lembaga (Pasal 

80 UU No 11 

Tahun 2012 

Pidana Penjara 

(Pasal 81 UU 

No 11 Tahun 

2012 ttg SPPA) 

Penuntut Umum 

melakukan pengawasan 

(Pasal 73 Ayat (7)) 

Pembimbing Kemasyarakatan 

melakukan pembimbingan (Pasal 73 

Ayat (7)) 

Yuridis Non Yuridis 

Anak melakukan tindak 

pidana pengeroyokan 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu faktor 

yang sangat penting. Suatu penelitian dapat dipercaya kebenarannya apabila 

menggunakan metode yang tepat sehingga akan mempermudah mendapatkan data 

yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu 

rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna 

mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap 

pertanyaan-pertanyaan tertentu. Penelitian hukum menurut (Soekanto, 2014: 43) 

adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan 

pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa 

gejala hukum tertentu.” 

3.1  Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah pengumpulan data suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode ilmiah 

dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah (Williams 

dalam Moleong, 2007: 5).  

Pada penelitian kualitatif ini analisis terhadap dinamika hubungan 

fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif 

merupakan  metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke 
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dalam variabel atau hipotesis. Penelitian kualitatif memerlukan informasi tanpa 

memerlukan kuantifikasi. 

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut (Muhammad Abdulkadir,  2004: 

49) “penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk 

memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku 

di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada 

atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat”. 

Dengan demikian deskriptif mempunyai tujuan untuk melukiskan atau 

memberikan gambaran tentang: 

a. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh 

anak dalam studi kasus Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. 

b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak 

sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam studi kasus Putusan Nomor 

133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. 

 

3.2  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum dibedakan menjadi dua yaitu penelitian hukum 

normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis).  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pengertian 

penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) menurut (Soekanto dan Mamudji, 

2001: 13-14) yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara 
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mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.” 

Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian 

doktrinal yaitu “penelitian berdasarkan bahan bahan hukum yang fokusnya pada 

membaca dan mempelajari bahan bahan hukum primer dan sekunder” (Ibrahim J, 

2006: 44). Sedangkan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) menurut 

(Muhammad Abdulkadir, 2004: 52) adalah “penelitian yang berfokus pada 

inventaris hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam 

perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan 

hukum dan sejarah hukum.” 

penelitian normatif (Soekanto dan Mamudji, 2013: 62-88),  dilakukan 

terhadap hal-hal sebagai berikut: 

a. Penelitian menarik asas hukum, di mana dilakukan terhadap hukum 

positif tertulis maupun tidak tertulis. 

b. Penelitian sitematika hukum, di mana dilakukan terhadap pengertian 

dasar sistematik hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan 

kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, maupun obyek hukum. 

c. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang 

dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1) Secara vertikal, yang dianalisa adalah peraturan perundang-

undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang 

sama. 

2) Secara horizontal, yang dianalisa adalah peraturan perundang-

undangan yang sama derajat dan mengatur bidang yang sama. 

d. Penelitian perbandingan hukum, di mana dilakukan terhadap berbagai 

sistem hukum yang berlaku di masyarakat. 

e. Penelitian sejarah hukum, di mana dilakukan dengan menganalisa 

peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan 

gejala sosial yang ada. 
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3.3  Jenis Data 

Jenis data yang Peneliti pergunakan dalam penelitian hukum ini berupa 

data primer dan  sekunder. Penelitian hukum tidak mengenal adanya data, 

sehingga yang digunakan adalah bahan hukum. Bahan penelitian hukum menurut 

(Soekanto, 2014: 51) dibedakan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam 

penelitian hukum ini yang meliputi: 

a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang 

digunakan yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, 

artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk 

mendukung penelitian ini. 

3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus 

hukum, ensiklopedia dan lainnya. 
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3.4  Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang memiliki kaitan 

dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun data–data yang diperoleh dari 

cara sebagai berikut : 

a. Sumber Hukum Primer 

Secara umum (Marzuki, 2005: 141), sumber hukum primer dibedakan 

mejadi dua macam yaitu perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sumber 

hukum primer bersumber dari hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait 

sehubungan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian skripsi, dalam hal ini 

adalah putusan Pengadilan Negeri Boyolali  Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. 

tentang tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan hasil 

wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Boyolali dan Pakar Hukum Pidana 

Universitas Diponegoro. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menunjang sumber data 

primer dan merupakan pelengkap bagi sumber data primer. Sumber data sekunder 

ini merupakan data dari penelitian kepustakaan dimana sumber data sekunder 

terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut : 

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa 

peraturan perundang – undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan 

permasalahan yang akan dipecahkan, meliputi:  

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak.  

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

Perlindungan Anak. 

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan 

bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, 

hasil karya sarjana. Literatur tersebut antara lain:  

a) Buku-buku tentang Penelitian Hukum Normatif 

b) Buku-buku tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  

c) Website-website tentang Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana 

Pengeroyokan. 

3. Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari 

kedua bahan hukum sebelumnya, berupa :  

a) Kamus hukum  

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia  

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data 

mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan 
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reliable. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis teknik penelitian, 

yaitu : 

a. Penelitian Pustaka  

Dalam penilitian pustaka, peneliti mengumpulkan data–data melalui cara, 

membaca referensi buku–buku, koran, majalah, jurnal ilmiah, dan beberapa 

lieteratur lainnya yang memili keterkaitan dengan materi pembahasan khususnya 

dokumen-dokumen yang memuat penyelesaian perkara ini di pengadilan seperti 

berita acara putusan. 

b. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah “situasi peran antar pribadi bertatap muka 

(face to face), ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan 

masalah penelitian kepada seorang responden (Amiruddin dan Zainal Asikin,  

2006: 31-32). Pengertian wawancara menurut (Moleong, 2011: 135) adalah 

“percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah 

pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.” 

Wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara terarah, 

yaitu suatu wawancara yang memperhatikan beberapa hal antara lain:  

1. Rencana pelaksanaan wawancara,  

2. Mengatur daftar pertanyaan serta memeberi jawaban-jawaban,  

3. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai,  

4. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa (Soekanto, 2014: 229) 



36 

 

 

 

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada hakim Pengadilan 

Negeri Boyolali dan Pakar Hukum Pidana Universitas Diponegoro. 

 

3.6  Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data  

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum 

dapat ditarik kesimpulan guna mencapai tujuan penelitiannya, sebab data itu 

masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk 

mengolahnya, maka diperlukan tahap pengolahan data dan analisis data. 

Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu “menarik kesimpulan 

dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang 

dihadapi” (Ibrahim J, 2006: 393). Setelah diperoleh data yang akan diteliti, 

kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis data merupakan 

tahap terakhir sebelum penarikan kesimpulan. Pengertian analisis data menurut 

(Moleong, 2011: 103) adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke 

dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.” 

 Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. 

Analisis data kualitatif  menurut (Moleong, 2011: 248) adalah “upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”  

Analisis data kualitatif pada penelitian ini dapat dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang 
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berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari 

sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui putusan 

hukuman atau pidana dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri 

Boyolali  Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl tentang tindak pidana pengeroyokan 

yang dilakukan oleh anak. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini peneliti akan menyajikan data yang diperoleh selama 

melakukan penelitian. Data tersebut diperoleh melalui wawancara terhadap 

hakim, pakar hukum pidana dan studi pustaka yang telah menjadi berkas perkara 

yang diperoleh dengan cara pengambilan data langsung dari dokumen putusan 

perkara yang tercatat di Pengadilan Negeri Boyolali yaitu putusan perkara Nomor: 

133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. Untuk mengetahui secara lebih rinci dan mendalam 

tentang berkas perkara tersebut, maka berikut ini peneliti akan menguraikan hasil 

penelitian yang telah diperoleh mengenai bagaimana penerapan hukum terhadap 

tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 

133/Pid.Sus/2014/PN.Byl dan bagaimana pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan 

dalam putusan nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. 

4.1 Penerapan Hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan 

yang dilakukan oleh anak dalam Studi Kasus Putusan 

Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. 

Setiap pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya adalah subjek 

hukum yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Hukuman dapat berupa 

pemberian pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana adalah hukuman yang 

dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
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tindak pidana. Anak sering kali terlibat tindak pidana, seperti kasus tindak pidana 

yang dilakukukan anak dalam putusan nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. terdakwa 

I Ria Setia Irawan umur 17 Tahun dan terdakwa II Yoga Ananda Aulia umur 13 

Tahun telah melakukan tindak pidana pengeroyokan bersama-sama dengan orang 

dewasa pada hari senin tanggal 13 Mei 2014 dan menyebabkan seseorang 

kehilangan nyawa dan satu orang lainnya mengalami luka berat. Terdakwa I Ria 

Setia Irawan dan II Yoga Ananda Aulia telah terbukti bersalah melakukan tindak 

pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan 

yang mengakibatkan matinya dan luka berat orang lain sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP. Di dalam memutuskan 

suatu perkara tindak pidana adalah kewenangan atau kekuasaan hakim. 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah 

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya 

Negara Hukum Republik Indonesia. 

Dari pasal tersebut dapat diambil makna bahwa kekuasaan seorang hakim 

disamping untuk menegakan hukum, juga meliputi penegakan keadilan. Menurut 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang 

diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kemudian kata 

“mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan 

memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang 
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suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat 

dan biaya ringan. 

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 

Putusan hakim akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian akan 

menjadi putusan pengadilan yang menyidangkan dan memutus perkara yang 

bersangkutan dimana sesudah dilakukan pemeriksaan selesai, maka hakim akan 

menjatuhkan vonis berupa : 

a. Penghukuman bila terbukti kesalahan terdakwa;  

b. Pembebasan jika apa yang didakwakan tidak terbukti  

c. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila terdakwa ternyata tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara rohaninya (ada gangguan jiwa) atau juga 

ternyata pembelaan yang memaksa. 

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai tindak pidana yang 

dilakukan terdakwa I Ria Setia Irawan dan terdakwa II Yoga Ananda Aulia, maka 

peneliti akan menjabarkan posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan 

Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim. 

 

4.1.1 Posisi Kasus  

Pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 12.45 WIB di 

jembatan Gandeng, Dukuh Kalitelawah Desa Ngaren Kecamatan Juwangi 
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Kabupaten Boyolali telah terjadi pengeroyokan terhadap saudara Agus Sriyanto 

dan saksi Toni Rifangga yang mengakibatkan korban Agus Sriyanto meninggal 

dunia dan saudara Toni Rifangga terluka. 

Peristiwa tersebut berawal dari permasalahan saksi Indra Setiawan 

yang dituduh mencuri helm milik saudara Tulus pada hari Sabtu tanggal 10 

Mei 2014, lalu saksi Indra Setiawan diancam lewat SMS (pesan singkat) yang 

isinya kalau saksi Indra Setiawan lewat Dusun Kalitelawah akan dicegat dan 

dibunuh. 

Saksi Indra Setiawan menceritakan permasalahan tersebut kepada 

kakak saksi yaitu saudara Agus Sriyanto. Selanjutnya saudara Agus Sriyanto 

berniat mendatangi rumah saudara Tulus di Dusun Kalitelawah untuk 

mengklarifikasi atas tuduhan yang disampaikan kepada saksi Indra Setiawan. 

Pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 saudara Agus Sriyanto bersama 

dengan saksi Indra Setiawan, saksi Ahmad Sahed, saksi Toni Rifangga, saksi 

Slamet Sutarman dan saudara Jonatan berboncengan dengan mengendarai 

sepeda motor mendatangi tempat tinggal saudara Tulus. 

Sesampainya di Dukuh Kalitelawah, saudara Agus Sriyanto bersama 

teman-teman menuju kesubuah bengkel tambal ban milik saudara Mahmudi 

(bapak saudara Tulus), kemudian saudara Agus Sriyanto bertanya rumah 

kepada saudara Mahmudi rumah saudara Tulus, kemudian saudara Mahmudi 

menjawab dengan nada kasar dan berkata “mau minta apa mencari anak 

saya?”, kemudian terjadi cekcok sehingga saudara Sumadi langsung maju 

menghampiri saudara Mahmudi dan menarik kerah baju saudara Mahmudi 
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kemudian saudara Agus Riyanto memukul saudara Mahmudi sebanyak 1 (satu) 

kali mengenai dahi saudara Mahmudi. 

Saudara Mahmudi kemudian berlari kearah perkampungan sambil 

berkata “tunggu di situ”, sambil berteriak minta tolong sehingga para warga 

yang mendengar teriakan saudara Mahmudi berkumpul, para warga yang 

berkumpul jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) orang, mengetahui hal tersebut 

saksi Indra Setiawan langsung diajak lari saudara Suroto dengan mengendarai 

sepeda motor untuk bersembunyi karena ketakutan. 

Saudara Agus Sriyanto kemudian pulang bersama teman-teman yang 

lain, namun sesampainya di jembatan Kalitelawah, ada seorang yang 

memanggil dan berkata “mas kesini dulu jelaskan dulu” dan seketika itu 

saudara Agus Sriyanto bersama dengan saudara Slamet, saksi Fredi Suryawan, 

dan saksi Toni Rifangga memutar balik sepeda motor kembali untuk 

menjelaskan dan yang lainnya melanjutkan pulang.  

Di jembatan Kalitelawah korban Agus Sriyanto dan saksi Toni 

Rifangga dipukul oleh terdakwa dan pelaku lainnya. Akibat kejadian tersebut, 

saksi Toni Rifangga menderita luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum 

tertanggal 17 Mei 2014 dari Pemerintah Kabupaten Grobogan Dinas Kesehatan 

UPTD Puskesmas Karangrayung II nomor: 370/93/V/2014 yang 

ditandatangani oleh dr. Eko Sutrisno dengan hasil pemeriksaan atas nama Toni 

Rifangga mengalami luka pada bagian kepala akibat benda tajam dengan 

panjang 2 cm dalan 0,2 cm, pada muka adanya lebam-lebam, bibir atas memar 

dan berdarah, perut sebelah kanan terdapat luka gores benda tajam dengan 
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panjang 3 cm dalam 1 cm. dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 

kekerasan bekas benda tajam pada kepala, muka dan pinggang. 

Saudara Agus Sriyanto meninggal dunia akibat benturan benda tumpul 

sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 16 Mei 2014 dari rumah sakit 

Panti Rahayu “Yakkum” Purwodadi Nomor 559/PR/V/2014 yang 

ditandatangani oleh dr. Megasiwi dengan hasil tampak hematom pada mata 

kanan, tampak hematom pada mata kanan, tampak hematom pada tempurung 

kelapa sebelah kiri, hematom kepala belakang bawah, hematom pada bibir atas. 

4.1.2 Dakwaan Penuntut Umum 

Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana 

pengeroyokan dilakukan oleh anak pada pokokya sebagai berikut: 

a. Dakwaan Primair : 

Bahwa mereka terdakwa I Ria Setia Iriawan bin Bowo Sumardi dan 

terdakwa II Yoga Ananda Aulia bin Sri Mulyono bersama sama dengan 

Mahmudi alias Udin Kunting bin Jamali, Yanto alias Satim bin Kardi, Jeki 

Edi Hermanto, Triyono alias Trondol bin Padi, Mulyadi alias Pae Lupi bin 

Suratman, Siswanto alias Kates bin Toso dan Rohmat alias Mat Sireng bin 

Sarju (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari selasa tanggal 13 

Mei 2014 sekitar pukul 12.15 Wib. Atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu 

lain masih dalan tahun 2014, bertempat di Jembatan Gandeng yang terletak 

di dukuh Kalitelawah Desa Ngaren Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali 

atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk daerah hukum 

Pengadilan Negeri Boyolali, mereka terdakwa dengan terang-terangan dan 
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dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau 

barang, yang mengakibatkan luka-luka dan mengakibatkan maut atau mati, 

perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa kepada korban Agus Sriyanto 

dan saksi Toni Rifangga. 

Atas kejadian tersebut saksi Toni Rifangga bin Parnoto melaporkan 

kejadian tersebut ke kepolisian. 

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 dan ke- 3  KUHP. 

b. Dakwaan Subsidair: 

Bahwa mereka terdakwa I Ria Setia Iriawan bin Bowo Sumardi dan 

terdakwa II Yoga Ananda Aulia bin Sri Mulyono bersama sama dengan 

Mahmudi alias Udin Kunting bin Jamali, Yanto alias Satim bin Kardi, Jeki 

Edi Hermanto, Triyono alias Trondol bin Padi, Mulyadi alias Pae Lupi bin 

Suratman, Siswanto alias Kates bin Toso dan Rohmat alias Mat Sireng bin 

Sarju (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari selasa tanggal 13 

Mei 2014 sekitar pukul 12.15 Wib. Atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu 

lain masih dalan tahun 2014, bertempat di Jembatan Gandeng yang terletak 

di dukuh Kalitelawah Desa Ngaren Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali 

atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang msih masuk daerah hukum 

Pengadilan Negeri Boyolali, mereka terdakwa dengan terang-terangan dan 

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau 

barang, yang mengakibatkan luka-luka dan mengakibatkan maut atau mati, 
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perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa kepada korban Agus Sriyanto 

dan saksi Toni Rifangga. 

Atas kejadian tersebut saksi Toni Rifangga bin Parnoto melaporkan 

kejadian tersebut ke kepolisian. 

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) KUHP Jo 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pengadilan 

anak dari keterangan saksi-saksi maupun dari terdakwa I dan II dan 

beberapa barang bukti maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-

unsur tindak pidana  dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu perbuatan para 

terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 1 dan ke- 3 KUHP. 

Adapun unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke- 1 dan ke- 3 KUHP 

sebagai berikut: 

1) Barang siapa; 

Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para 

saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang 

lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan 

barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa I Ria Setia Irawan 

bin Bowo Sumardi dan terdakwa II Yoga Ananda Aulia bin Sri 

Mulyono lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan 

dalam persidangan para terdakwa telah membenarkan identitasnya, 

dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi. 
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2) Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan 

kekerasan terhadap orang; 

berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut 

dengan demikian perbuatan para terdakwa yang dengan terang-

terangan dan dengan tenaga bersama-sama dengan saudara 

Mahmudi, saksi Siswanto alias Kates, saksi Yanto alias Satim, saksi 

Triyono, saudara Rohmat alias Mat Sireng, saudara Jeki Edi 

Hermanto dan saksi Mulyadi telah menggunakan kekerasan terhadap 

orang sehingga orang tersebut menjadi tidak berdaya yaitu terhadap 

saudara Agus Sriyanto dan saudara Toni Rifangga, dengan demikian 

unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan 

kekerasan terhadap orang terpenuhi. 

3) Jika kekerasan mengakibatkan luka-luka dan maut. 

berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut 

akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa bersama dengan 

teman-temannya telah mengakibatkan saudara Agus Sriyanto 

meninggal dunia atau maut dan saksi Toni Rifangga menderita luka-

luka dengan demikian unsur mengakibatkan jika kekerasan 

mengakibatkan luka-luka dan maut telah terpenuhi. 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan 

para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari dakwaan primer, 

sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 
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meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu 

melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 1 dan ke- 3 KUHP. 

Karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka 

terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi. 

4.1.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya 

sebagai berikut : 

a. Menyatakan terdakwa I Ria Setia Irawan bin Bowo Sumardi dan 

terdakwa II Yoga Ananda Aulia bin Sri Mulyono secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana di muka umum 

dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang 

mengakibatkan luka dan mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam 

Pasal 170 ayat (2) ke- 1 dan ke- 3 KUHP dalam surat dakwaan.  

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ria Setia Irawan bin Bowo 

Sumardi dan terdakwa II Yoga Ananda Aulia bin Sri Mulyana berupa 

Pembinaan di Panti Antasena selama 2 (dua) Tahun. 

c. Menyatakan barang bukti berupa : 

- 1 (satu) buah palu 

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R warna hitam Nomor 

Polisi B 6181 OM 

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah 

-1 (satu) batang kayu jati 

-1 (satu) buah celurit 
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-1 (satu) unit sepeda motor Mio Nomor Polisi AD 3479 RW 

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam 

perkara atas nama Mahmudi 

d. Menetapkan agar terdakwa I Ria Setiawan Irawan bin Bowo 

Sumardi dan terdakwa II Yoga Ananda Aulia bin Sri Mulyono 

dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- 

( dua ribu rupiah). 

4.1.4 Putusan Majelis Hakim 

Pada sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 15 

Agustus 2014, dihasilkan putusan dengan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. 

dengan amar putusan sebagai berikut: 

1. Menyatakan terdakwa I Ria Setia Irawan Bin Sumardi dan terdakwa II 

Yoga Ananda Aulia Bin Sri Mulyono telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan 

kekerasan yang menyebabkan orang luka-luka dan menyebabkan orang 

mati”; 

2. Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa I Ria Setia Irawan Bin Bin 

Sumardi dan terdakwa II Yoga Ananda Aulia Bin Sri Mulyono masing-

masing berupa Pembinaan di Panti Soial Antasena Magelang selama 1 

(satu) tahun dan 6 (enam) bulan; 

3. Memerintahkan agar terdakwa I Ria Setia Irawan Bin Sumardi dan 

terdakwa II Yoga Ananda Aulia Bin Sri Mulyono segara dibebaskan dari 

penahanan dan ditempatkan di Panti Soial Antasena Magelang; 
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4. Menetapkan barang bukti berupa: 

 1 (satu) buah palu 

 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R warna hitam Nomor Polisi B 

6181 OM 

 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah 

 1 (satu) batang kayu jati 

 1 (satu) buah celurit 

 1 (satu) unit sepeda motor Mio G Nomor Polisi AD 3479 RW 

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan pada perkara 

atas nama M; 

5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara 

masing-masing sebesar Rp.2000,-  (dua ribu rupiah). 

4.1.5 Analisis Hasil Penelitian 

Dalam peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik 

bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan 

(Maidin Gultom, 2014:92). Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan 

seorang anak sebenarnya lebih diutamakan menggunakan pendekatan keadilan 

restoratif (restorative Justice), sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Sistem Peradilan 

Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif” dijelaskan 

pula dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana yang 
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dilakukan oleh anak wajib diupayakan Diversi. Hal ini juga dijelaskan oleh Dr. 

Pujiono, S.H, M.Hum bahwa: 

“...Dalam mengadili anak harus harus ada perlakuan yang khusus. Hakim 

harus memperhatikan prinsip-prinsip pemidanaan yang ada dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Prinsip yang pertama adalah di dalam hal mengadili anak yg berkonflik 

degan hukum harus dilakukan diversi. “yaitu proses pengalihan dari proses 

formal dalam sistem peradilan pidana ke sistem non formal diluar peradilan 

pidana.” (wawancara: Dr. Pujiono, S.H, M.Hum dosen hukum pidana 

Universitas Diponegoro pada tanggal 04 September 2015) 

 
Hal serupa juga di sampaikan oleh Galih Dewi Kinanthi Ahmad, S.H 

bahwa: 

“…Untuk tindak pidana dengan pelaku anak, lebih ditekankan 

penyelesainnya dengan Diversi, diluar persidangan, mengupayakan jangan 

sampai anak berada dipersidangan.” (wawancara Hakim Pengadilan Negeri 

Boyolali pada tanggal 25 Juni 2015) 

Proses Diversi dijelaskan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yaitu dilakukan melalui 

musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau 

orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 

Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. 

Anak yang melakukan tindak pidana tetapi tidak bisa menyelesaikan 

kasusnya menggunakan pendekatan restoratif (restorative Justice) atau Diversi, 

maka anak dihadapkan dengan meja pengadilan tetapi harus menggunakan 

penanganan khusus. Maidin Gultom (2014: 77) berpendapat bahwa “anak yang 

berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik 
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secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian 

khusus, termasuk dalam penjatuhan hukuman perkara dengan pelaku anak 

dibawah umur.” 

Dalam kasus tindak pidana yang telah diputuskan dengan Nomor 

133/Pid.Sus/2014/PN.Byl, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar menjatuhkan 

pidana terhadap terdakwa dengan Pembinaan di Panti Soial Antasena Magelang 

selama 2 (dua) tahun dan membebankan kepada para terdakwa untuk membayar 

biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,-  (dua ribu rupiah). Sedangkan 

Hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana pada putusan Nomor 

133/Pid.Sus/2014/PN.Byl yang dilakukan oleh terdakwa I dan II berupa 

Pembinaan di Panti Soial Antasena Magelang selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) 

bulan dan Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara 

masing-masing sebesar Rp.2000,-  (dua ribu rupiah). 

Penerapan hukum menurut peneliti dalam tindak pidana pengeroyokan 

putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. telah sesuai dengan tindak pidana yang 

dilakukan oleh para terdakwa. Unsur-unsurnya pun telah memenuhi rumusan 

delik. Mengenai putusan yang dijatuhkan hakim yaitu dijatuhi pidana berupa 

pembinaan di Panti Sosial Antasena Magelang selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) 

bulan dan Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara 

masing-masing sebesar Rp.2000,-  (dua ribu rupiah). 

Dengan pemberian pidana berupa pembinaan di panti sosial, anak 

terhindar dari pemidanaan berupa penjara, Galih Dewi Kinanthi Ahmad, S.H 

berpendapat: 
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“…Anak pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana maupun tindakan, 

penjara itu adalah suatu upaya terakhir (last resort).” (wawancara Hakim 

Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 25 Juni 2015). 

Pembinaan di panti sosial terhadap kedua terdakwa serta segara 

dibebaskan dari penahanan dan ditempatkan di Panti Soial Antasena Magelang 

menurut Dr. Pujiono, S.H, M.Hum adalah: 

“…Hakim sudah sangat memperhatikan konsep perlindungan anak, karena 

apabila anak harus menjalankan penahanan maka waktu penahanan terhadap 

anak harus sesingkat mungkin. Serta pada prinsipnya bahwa anak harus 

dijauhkan dari pidana perampasan kemerdekaan serta pidana penjara. 

Pidana penjara harus dijauhkan dari anak untuk menghindari anak dari 

stigma atau cap jahat dari masyarakat serta menghindari anak mendapatkan 

pengaruh buruk berupa interaksi di dalam LP yang mengakibatkan pelaku 

pidana akan semakin jahat.” (wawancara Dr. Pujiono, S.H, M.Hum dosen 

hukum pidana Universitas Diponegoro pada tanggal 04 September 2015) 

 Penerapan hukum terhadap terdakwa I Ria Setia Irawan dan II Yoga 

Ananda Aulia yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara terang-

terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan 

matinya dan luka berat orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dijatuhi tindakan berupa pembinaan di Panti Soial 

Antasena Magelang selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Membebankan 

kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar 

Rp.2000,-  (dua ribu rupiah) adalah hal yang paling tepat, karena putusan hakim 

sudah memberikan yang paling baik untuk anak (the best interest of the childs), 

namun tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa 

hukum serta tetap berpacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta pemberian tindakan bertujuan bukan 
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merupakan pembalasan atas perbuatannya melainkan sebagai usaha edukatif, 

prevensi konstruktif, dan motivasi bagi masa depan terdakwa serta dengan 

pengharapan dapat membentuk kepribadian para terdakwa dengan lebih baik. 

Dalam kasus putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/Pn.Byl, hakim masih 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

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

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

berlaku pada bulan Oktober 2014 sedangkan putusan kasus tersebut pada tanggal 

15 Agustus 2014 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih berlum 

berlaku. 

 

4.2 Dasar Pertimbangan yang Dipergunakan oleh Hakim dalam 

Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana 

Pengeroyokan  yang Dilakukan oleh Anak Studi Kasus 

Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. 

Fiat justisia ruat coelom (meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan) 

pepatah ini sering digunakan sebagai argumen pembenaran dalam pelaksanaan 

sebuah sistem peraturan hukum. Sebelum memutuskan sebuah perkara tindak 

pidana hakim harus memiliki pertimbangan. Pertimbangan hakim merupakan 

salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu 

putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung 
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kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang 

bersangkutan. 

Pertimbangan hakim sebagai landasan keputusan atau tujuan dari 

pemidanaan atau pemberian tindakan itu, apakah untuk menciptakan efek jera, 

apakah untuk menciptakan keteraturan dan keamanan, apakah untuk menciptakan 

tegaknya aturan hukum. 

Dalam menangani kasus tindak pidana dengan pelaku dalam Undang-

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

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya 

mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, 

kepentingan terbaik untuk anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan 

menghargai partisipasi anak. 

Pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan 

putusan terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak yaitu 

terdakwa I Ria Setia Irawan dan terdakwa II Yoga Ananda Aulia yang dalam 

Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. ada dua yaitu yuridis dan non yuridis, 

adapun pertimbangan dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut: 

4.2.1 Pertimbangan Yuridis 

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar 

sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses 

persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, 

keterangan terdakwa dan barang bukti. 
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Fakta-fakta yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan 

modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan. dan juga melihat 

bagaimana akibat yang ditimbulkan. “Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim 

merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa 

tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut 

umum atau dictum putusan hakim.” (Lilik Mulyadi, 2007: 193) 

Pertimbangan hakim dalam putusannya harus mengetahui aspek teoritik, 

pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah 

pencantuman unsur-unsur tersebut, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan. 

Pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 

perkara Ria Setia Irawan dan Yoga Ananda Aulia adalah sebagai berikut: 

a. Dakwaan Penuntut Umum 

Terdakwa I Ria Setia Irawan dan terdakwa II Yoga Ananda Aulia 

telah didakwa oleh penuntut umum dengan sebagai berikut a) Dakwaan 

Primair: Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 dan ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana; b) Dakwaan Subsidair: atas perbuatan para terdakwa sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Jo 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. 

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
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Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum agar para terdakwa dijatuhi 

tindakan dengan cara mengirimkan terdakwa ke Panti Sosial Antasena 

Magelang. 

c. Keterangan Terdakwa 

1) Keterangan Terdakwa I Ria Setia Irawan 

- Terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama-sama pelaku 

lainnya telah menggunakan tenaga bersama memukul saudara 

Agus Sriyanto dan saksi Toni Rifangga yang menyebabkan 

saudara Agus Sriyanto meninggal dunia atau maut dan saksi Toni 

Rifangga menderita luka-luka. 

- Terdakwa melakukan pengeroyokan karena dipicu oleh emosi dan 

hanya ikut-ikutan teman 

- Terdakwa tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga 

terjadi pengeroyokan tersebut 

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak 

mengulanginya. 

- Terdakwa saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih 

duduk di kelas X SMK Negeri I Kemusu. 

2) Keterangan Terdakwa II Yoga Ananda Aulia 

- Terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama-sama pelaku 

lainnya telah menggunakan tenaga bersama memukul saudara 

Agus Sriyanto dan saksi Toni Rifangga yang menyebabkan 
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saudara Agus Sriyanto meninggal dunia atau maut dan saksi Toni 

Rifangga menderita luka-luka 

- Terdakwa ikut mengeroyok saudara Agus Sriyanto karena emosi 

karena mendengar kabar bahwa saudara Mahmudi (Ketua RT) 

dikeroyok orang. 

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak 

mengulanginya lagi. 

- Terdakwa saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih 

duduk di kelas IX Negeri I Juwangi. 

d. Keterangan Saksi 

Dalam persidangan dengan terdakwa I Ria Setia Irawan dan 

terdakwa II Yoga Ananda Aulia didatangkan saksi Indra Setiawan, Ahmad 

Sahed bin Suwito Jayus, Toni Rifangga bin Parnoto, Fredi Suryawan, 

Sumadi, Slamet Sutarman, Darmanto, Sugiman alias Ndul, Yanto alias 

Satim bin Kardi, Siswanto alias Kates bin Toso, Triyono bin Padi, Mulyadi 

bin Suratman, dan saksi ede charge Edi Suyatman yang kesemuanya 

memberikan kesaksian yang kesimpulannya adalah: 

- Terdakwa Ria Setia Irawan dan terdakwa II Yoga Ananda Aulia ikut 

dalam tindak pidana pengeroyokan dengan pelaku lainnya yang 

menyebabkan saudara Agus Sriyanto meninggal dunia atau maut dan 

saksi Toni Rifangga mengalami luka-luka. 

- Sudah ada permintaan maaf dari keluarga para terdakwa kepada 

keluarga korban. 
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- Para terdakwa dan pelaku lainnya memberikan bantuan berupa uang 

sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk mengambil 

jenazah saudara Agus Sriyanto yang diberikan oleh Kepala Desa 

Ngaren (saudara Edi Suyatman) kepada Kepala Desa Ngaren (saudara 

Darmanto). 

e. Keterangan Orang Tua 

1) Orang tua terdakwa I Ria Setia Irawan 

- Orang tua tidak mengetahui pada saat kejadian karena sedang 

bekerja di hutan dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari 

tetangga yang mengatakan apabila di desa ada perampokan dan 

Ria Setia irawan ikut manganiya. 

- Orang tua tidak mengetahui siapa saja korban akibat kejadian 

tersebut namun mendengar kabar kalau korban di bawa ke 

puskesmas lalu di rujuk kerumah sakit Purwodadi. 

- Umur anak Ria Setia Irawan pada saat kejadian 17 tahun dan baru 

kelas 1 SMK Kemusu jurusan Otomotif.  

- Orang tua telah memberikan bantuan kepadakeluarga korban 

sebanyak Rp. 5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

- Orang tua masih sanggup untuk membina dan mendidik dengan 

baik anak ria setia irawan (Terdakwa I). 

2) Orang tua terdakwa II 

- Orang tua tidak mengetahui pada saat kejadian karena sedang 

berada di rumah teman dan saksi mengetahui kejadian tersebut 
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dari Pak Bayan (Kepala Desa) yang mengatakan apabila di desa 

ada orang yang dikeroyok oleh warga dan Mahmudi juga 

dikeroyok.  

- Orang tua baru mengetahui Yoga Ananda Aulia ikut terlibat 

pemukulan dari tetangga. 

- Yoga Ananda Aulia perilaku maupun dalam pergaulan di 

masyarakat baik. 

- Orang tua masih sanggup untuk membina dan mendidik dengan 

baik anak Yoga Ananda Aulia (Terdakwa II). 

f. Barang bukti 

Dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang 

bukti berupa: 

1) 1 (satu) buah palu; 

2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R warna hitam dengan Nomor 

Polisi B 6181 OM; 

3) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah; 

4) 1 (satu) batang kayu jati; 

5) 1 (satu) buah celurit; 

6) 1 (satu) unit sepeda motor Mio G dengan Nomor Polisi AD 3479 RW 

g. Hasil Visum et repertum 

1) Hasil visum et repertum Agus Sriyanto  

Agus Sriyanto meninggal dunia atau maut karena mengalami 

luka sebagai berikut: 
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- Tampak Hematom pada mata kanan 

- Tampak Hematom pada tempurung kepala sebelah kiri 

- Hematom kepala belakang bawah 

- Hematom pada bibir atas 

Visum et repertum tertanggal 17 Mei 2014 dari Pemerintah 

Kabupaten Grobogan Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas 

Karangrayung II nomor: 370/93/V/2014 yang ditandatangani oleh dr. 

Eko Sutrisno. 

2) Saksi Toni Rifangga  

Saksi Toni Rifangga mengalami luka pada bagian kepala 

akibat benda tajam dengan panjang 2 cm dalan 0,2 cm, pada muka 

adanya lebam-lebam, bibir atas memar dan berdarah, perut sebelah 

kanan terdapat luka gores benda tajam dengan panjang 3 cm dalam 1 

cm. dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kekerasan bekas 

benda tajam pada kepala, muka dan pinggang. Hasil Visum Et 

Repertum tertanggal 16 Mei 2014 dari rumah sakit Panti Rahayu 

“Yakkum” Purwodadi Nomor 559/PR/V/2014 yang ditandatangani 

oleh dr. Megasiwi. 

h. Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana 

1) Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

Dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan  bahwa penjatuhan 
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pidana penjara terhadap anak adalah merupakan pilihan terakhir 

(Ultimum Remidium) yang tidak dapat dihindari demi kebaikan si 

anak dan kepentingan masyarakat, oleh karena itu di dalam penjelasan 

umum Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut ditegaskan bahwa 

Hakim harus benar-benar yakin bahwa putusan yang diambil akan 

dapat menjadi dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak 

menuju masa depan yang baik, untuk mengembangkan dirinya sebagai 

warga yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan 

negara. 

2) Bab III Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak 

    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak dalam Bab III dijelaskan bahwa terhadap anak nakal hanya 

dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang telah ditentukan yaitu 

untuk pidana yang dapat dijatuhkan ialah pidana pokok dan pidana 

tambahan dan pemberian tindakan. 

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

tentang Pengadilan Anak.  

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap para terdakwa 

lebih tepat apabila dijatuhkan tindakan berupa pembinaan di Panti 

Sosial Antasena Magelang untuk dididik, dibina dan dilatih 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
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i. Keterangan BAPAS 

Berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan untuk persidangan anak 

yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 

Kantor Wilayah Jawa Tengah, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta 

atas nama terdakwa I Ria Setia Irawan dan terdakwa II Yoga Ananda 

Aulia dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Bahwa para terdakwa yang masih anak-anak melakukan perbuatannya 

karena disebabkan antara lain: terpengaruh tetangga yang sudah 

menganiaya korban yang dikira perampok, kurang mempunyai 

kemampuan mengendalikan diri dan kurangnya pengawasan orang 

tuanya, pendidikan yang masih rendah dan pribadi yang masih labil 

sehingga dalam melakukan perbuatannya tidak memikirkan akibat 

yang akan terjadi. 

2) Bahwa pihak orang tua, masyarakat dan aparat pemerintah setempat 

menyatakan masih sanggup untuk menerima para terdakwa kembali 

ketengah-tengah masyarakat dan akan memberikan pembinaan agar 

tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum. 

3) Bahwa diharapkan ke depannya terdakwa masih bisa dibina dan 

diarahkan ke hal-hal positif karena masih banyak potensi positif yang 

dapat dikembangkan apabila diberikan peluang dan kesempatan, 

sehingga BAPAS merekomendasikan pidana bersyarat dengan 

mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan psikologis. 

j. Hal-Hal yang Meringankan dan Memberatkan 
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1) Hal-hal yang memberatkan: 

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat, 

- Perbuatan para terdakwa telah meninggalkan duka yang 

mendalam bagi keluarga Agus Sriyanto akibat kehilangan salah 

satu keluarganya. 

2) Hal-hal yang meringankan: 

- Para terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi 

perbuatannya, 

- Para terdakwa belum pernah dihukum, 

- Para terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat 

memperbaiki tingkah laku dan masa depannya, 

- Para terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya, 

- Perbuatan para terdakwa dilakukan bersama-sama dengan pelaku 

yang lain sehingga perbuatan para terdakwa tidak semata-mata 

mereka sendiri yang menyebabkan korban saudara Agus Sriyanto 

meninggal dunia dan saudara Toni Rifangga mengalami luka-

luka. 

Menurut peneliti, pertimbangan yuridis dalam perkara tindak pidana 

pengeroyokan dengan terdakwa I Ria Setia Irawan dan terdakwa II Yoga Ananda 

Aulia merupakan pembuktiaan unsur-unsur (bestanddelen), dimana tindak pidana 

yang dilakukan oleh kedua terdakwa dan pelaku lainnya telah memenuhi dan 

sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. 
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Dalam pertimbangan yuridis terhadap kedua terdakwa hakim telah 

menarik fakta-fakta dalam persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari 

keterangan para saksi, keterangan terdakwa, keterangan orang tua kedua 

terdakwa, keterangan dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan) yang telah melakukan 

penelitian masyarakat terhadap kedua terdakwa, dan barang bukti yang diajukan 

dan diperiksa di persidangan. Fakta-fakta dalam persidangan dengan terdakwa I 

Ria Setia Irawan dan terdakwa II Yoga Ananda Aulia menurut peneliti sudah 

berorientasi pada dimensi tentang: lokasi kejadian (locus delicti) dan tempat 

kejadian (tempus delicti); modus operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut 

dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa kedua terdakwa sampai 

melakukan tindak pidana; bagaimanakan akibat langsung dari perbuatan kedua 

terdakwa; barang bukti apa yang dipergunakan. 

Majelis hakim setelah mengungkapkan fakta-fakta dalam persidangan, 

hakim juga telah mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh 

penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan telah  

menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang 

ditangani, kemudian secara limitative ditetapkan pendirian hakim. Setelah 

pencantuman unsur-unsur tersebut, hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal 

yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. 

Dalam pertimbangan yuridis hakim mempertimbangkan semuanya secara 

terperinci dari fakta-fakta dalam persidangan (keterangan para saksi, keterangan 

terdakwa, keterangan orang tua kedua terdakwa, keterangan dari BAPAS (Balai 

Pemasyarakatan) yang telah melakukan penelitian masyarakat terhadap kedua 
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terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan), unsur-

unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, dan hal-hal yang dapat 

meringankan atau memperberatkan terdakwa. 

4.2.2 Pertimbangan Non Yuridis  

Pertimbangan non yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 

perkara Ria Setia Irawan dan Yoga Ananda Aulia adalah sebagai berikut: 

a. Aspek Psikologis 

Terdakwa pada usia anak dimana pola pikir dan tindakannya 

masih labil dalam menerima pengaruh dari lingkungan . 

b. Aspek sosiologis 

Terdakwa yang masih berusia 13 Tahun dan 17 Tahun anak masih 

memerlukan bimbingan serta rehabilitasi sosial terhadap pribadi para 

terdakwa sehingga terdakwa tidak lagi dapat mengulangi perbuatannya dan 

diperlukan pembinaan terhadap para terdakwa yang telah mengalami 

permasalahan individu dan sosial sehingga diperlukannya lembaga yang 

dapat menyusun kegiatan pemerincian pekerjaan, pembagian pekerjaan, 

koordinasi, monitoring dan reorganisasi terhadap para terdakwa tanpa 

meninggalkan nilai-nilai spiritual dan keagamaan bagi para terdakwa. 

c. Aspek Pendidikan 

Terdakwa I masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk 

di kelas X SMK Negeri I Kemusu dan Terdakwa II masih berusia 13 (tiga 

belas) tahun dan masih duduk di kelas IX Negeri I Juwangi. Kedua 

terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya. 
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d. Pendapat Orang Tua 

Orang tua kedua terdakwa bersedia mengasuh, membimbing, 

mendidik dan mengawasi para terdakwa dengan lebih baik lagi. 

4.2.3 Analisis hasil Penelitian 

Pertimbangan hakim menurut peneliti dalam memutuskan perkara tindak 

pidana dengan terdakwa I Ria Setia Irawan dan terdakwa II Yoga Ananda Aulia 

sudah tepat, karena dalam mengambil pertimbangan, hakim tidak hanya berpacu 

pada fakta-fakta dipersidangan (yuridis) namun juga mempertimbangkan keadaan 

sosiologis anak (non yuridis). Pertimbangan yang harus diperhatikan hakim 

menurut Sutatiek S (2013:33) bahwa “Sebelum mengambil putusan terhadap 

perkara tindak pidana yang dilakukan anak, seorang hakim dapat mengambil 

pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis (apek sosiologis, psikologis, 

etika, historis dari anak tersebut.” 

Dasar pertimbangan hakim menurut Maidin Gultom (2014: 153) bahwa 

“yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, antara lain 

adalah keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana, keadaan 

psikologis anak setelah dipidana, keadaan psikologis hakim dalam menjatuhkan 

hukuman.” 

Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl 

dijleaskan oleh Galih Dewi Kinanthi Ahmad, S.H :   

“…Pertimbangan hakim dalam memutuskan persidangan ini mengacu pada 

hasil penelitian masyarakat yang dilakukan oleh BAPAS, tetapi juga dalam 
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persidangan juga harus dipertimbangkan dan keterangan orang tua.” 

(wawancara Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 25 Juni 2015). 

Hal serupa juga dikemukakan oleh Maidin Gultom (2014: 152) bahwa 

“dalam mengambil keputusan, Hakim wajib mendengarkan dan 

mempertimbangkan hasil penelitian Petugas Penelitian Kemasyarakatan , agar 

dalam menjatuhkan putusan Hakim dapat bijaksana dan adil.” 

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib 

mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”. Pertimbangan hakim dalam 

memutuskan perkara dengan terdakwa I Ria Setia Irawan dan terdakwa II Yoga 

Ananda Aulia sudah berorientasi pada masa depan anak, tidak hanya berpacu pada 

kesalahan anak dan mempertimbangkan hak-hak anak. Dengan pertimbangan 

yuridis (fakta-fakta selama persidangan)  dan non yuridis diharapkan putusan 

yang diambil untuk anak adalah sebagai upaya memberikan efek jera kepada 

kedua terdakwa bukan sebagai balas dendam akan apa yang telah dilakukan kedua 

terdakwa.
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BAB 5 

PENUTUP  

5.1  Simpulan  

Bedasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai studi kasus 

terhadap putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl. tentang tindak pidana 

pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak, diatas dapat disimpulkan: 

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan 

oleh anak dalam studi kasus Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Byl 

dimana terdakwa I Ria Setia Irawan bin Bowo Sumardi dan terdakwa II 

Yoga Ananda Aulia bin Sri Mulyono secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana di muka umum dengan tenaga bersama 

melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dan 

mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 

dan ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Peradilan Anak  menjatuhkan tindakan terhadap 

terdakwa I Ria Setia Irawan Bin Bin Sumardi dan terdakwa II Yoga 

Ananda Aulia Bin Sri Mulyono masing-masing berupa Pembinaan di Panti 

Soial Antasena Magelang selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, telah 

sesuai dengan pendekatan keadilan restorative yang mana anak sebisa 

mungkin untuk dihindarkan dalam bentuk hukuman berupa pidana penjara 

tetapi dengan pidana berupa pembinaan.  
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2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai 

pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam putusan Nomor 

133/Pid.Sus/2014/PN.Byl adalah sebagai berikut: 

a. Pertimbangan Yuridis, dalam menjatuhkan hukuman terutama tindak 

pidana yang dilakukan oleh anak perlu memperhatikan beberapa 

factor-faktor yang terdiri dari Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan 

Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, 

Keterangan Orang Tua, Barang bukti, Hasil Visum et repertum, Pasal-

Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana, Keterangan BAPAS dan Hal-

Hal yang Meringankan dan Memberatkan. Pertimbangan tersebut 

dilakukan untuk mengedepan prinsip keadilan restorative dan juga 

melindungi kepentingan dari anak yang berhadapan dengan hukum 

tersebut.  

b. Pertimbangan Non Yuridis, yang terdiri dari Aspek Psikologis, Aspek 

Sosiologis, dan Aspek Pendidikan bagi para terdakwa, dan Pendapat 

Orang Tua. Pertimbangan tersebut dilakukan oleh hakim dalam 

menentukan hukuman yang tepat dan tidak berorientasi pada 

diskriminasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan juga 

untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan keadilan restoratif. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan sebagai 

berikut : 
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1. Untuk penanganan kasus atau perkara tindak pidana yang dilakukan oleh 

anak berupa tindak pidana pengeroyokan atau tindak pidana yang lain 

diupayakan menggunakan pendekatan restoratif dengan cara Diversi yaitu 

proses pengalihan dari proses formal dalam sistem peradilan pidana ke 

sistem non formal diluar peradilan pidana. 

2. Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana 

pengeroyokan, harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yuridis 

dan pertimbangan-pertimbangan non yuridis, agar tercapai keadilan dan 

kemanfaatan dalam pemidanaan anak pelaku tindak pidana pengeroyokan. 

3. Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana dengan pelaku anak 

diharapkan memberikan yang paling baik untuk anak (the best interest of 

the childs), namun tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan 

tegaknya wibawa hukum serta tetap berpacu pada Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



 

71 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

BUKU 

Abdulkadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. Ke-1. 

Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 

Ahmad dan Fajar. 2010. Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  

Amiruddin dan Asikin Zainal. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

Ashshofa, Burhan. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta 

Asihwardji D., 1996, Ensiklopedi Psikologi, Jakarta: Arcan. 

Bambang Sunggono. 2002. Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta. 

Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, 

Jakarta. 

Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada.  

Ekaputra dan Khair. 2010. Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya 

Menurut Konsep KUHP Baru. Medan: USU Press. 

Gultom, Maidin. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung. PT Refika Aditama. 

Hadi Sutrisno. 1987. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset. 

Hadisuprapto, Paulus. 2010. Delinkuensi Anak Pemahaman dan 

Penanggulangannya. Malang: Selaras. 



72 

 

 

 

Ibrahim, Jhonny. 2006. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: 

Bayumedia Publising. 

Maher G. 2005.  Age and Criminal Responsibility. Ohio State Journal Of Criminal 

Law Volume 2. 

Marzuki, Mahmud Peter. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group. 

---------------------------------. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group. 

--------------------------------. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press. 

Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum 

Pidana, Jakarta: Rineke Cipta. 

Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja 

Rosdakarya. 

------------------------. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja 

Rosdakarya. 

------------------------. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja 

Rosdakarya. 

Muhammad, Rusli. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti. 

Mukti, Arto. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Mulyadi, Lilik . 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti.  



73 

 

 

 

Pratiwi, Andi Dewi. 2013. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang 

Dilakukan Secara Bersama-sama Di Muka Umum Yang Menyebabkan 

Orang Mati (Studi Kasus Putusan No. 939/Pid.B/2011/PN.MKS). 

Makassar: Universitas Hasanudin. 

Raco. 2011. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis,  Karekteristik, 

danKeunggulannya. Jakarta: Grasindo. 

Sarwono. 2002. Psikologis Remaja. edisi revisi, Cet 6. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada. 

Sidharta, B Arief. 2009. Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum Ilmu Hukum 

Teori Hukum Dan Filsafat Hukum. Bandung: PT. Refika Aditama. 

Soekanto S. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Perss. 

Soekanto dan Mamudji. 2013. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat). Jakarta: PT RajaGrafindo Perada Rajawali Pers. 

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, 

dan R&B. Bandung : Alfabeta 

Sunggono. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika. 

Supramono G. 2007. Hukum Acara Peradilan Anak. Jakarta: Penerbit Djambatan. 

Sutatiek S. 2013. Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, 

Mengadili, dan Memutuskan Perkara. Jakarta: Aswaja Pressindo  

Waskhito Y. 2005. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dan 

Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri 

Semarang). Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata. 



74 

 

 

 

Widodo. 2006. Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Yang Berhubungan 

Dengan Komputer Di Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya. 

-----------. 2012. Prisionisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya. 

Yogyakarta: Aswaja Pressindo 

Wijayanto E. 2014. Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang 

Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang – Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Jurnal 

Independent Volume 2.  

Winarta. 2009. Suara Rakyat Hukum Tertinggi. Jakarta: PT. Kompas Media 

Nusantara. 

 

UNDANG-UNDANG 

Kitab Undang – undang Hukum Pidana  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

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

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

 



75 

 

 

 

WEB 

http://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/anak-yang-berkonflik-dengan-

hukum/ (Diakses: 15 November 2014, Pukul 19.00 WIB) 

 

 

 

 

  

 

http://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/anak-yang-berkonflik-dengan-hukum/
http://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/anak-yang-berkonflik-dengan-hukum/


 

76 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

Lampiran 1: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi 

 



78 

 

 

 

Lampiran 2: Surat Ijin Penelitian di Pengadilan Negeri Boyolali  

 



79 

 

 

 

 

Lampiran 3 : Surat Ijin Penelitian di Universitas Diponegoro 



80 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri  

Boyolali 

 

 



82 

 

 

 

Lampiran 5 : Putusan Nomor  133/Pid.Sus/2014/PN.Byl 

 



83 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

 

 


