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ABSTRAK 

 

Arfianto Nugroho, Ivan. 2017. “Pola Pembelaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak Yang 

Berhadapan Dengan Hukum Dalam Persidangan Oleh PBHI Jawa Tengah”. Fakultas Hukum  

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Drs. Herry Subondo, M.Hum 

Kata Kunci: Pola Pembelaan; Bantuan Hukum; Anak yang Berhadapan dengan Hukum. 

 Di Indonesia telah terjadi banyak sekali tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak 

yang masih dibawah umur, tak terkecuali di wilayah Kota Semarang. Dengan demikian 

perlindungan serta bantuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang 

serius karena bagaimanapun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. 

 Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1)Bagaimana pola pembelaan dalam 

memberikan bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di dalam persidangan? (2)Apa 

hambatan yang ditimbulkan dalam pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum di muka persidangan? 

 Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur 

penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata orang dan perilaku yang diamati. 

Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumen serta jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian yuridis sosiologis. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1)PBHI Jawa Tengah dalam 

memberikan bantuan hukum di dalam proses persidangan terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum akan mendampingi secara penuh di dalam persidangan serta memberikan 

dukungan moral agar kondisi anak tidak tertekan. PBHI Jawa Tengah dalam hal memberikan 

bantuan hukumnya juga telah melaksanakan sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Undang-undang Perlindungan Anak. (2)Kurangnya pengetahuan tentang hukum dari anak 

maupun orang tua dari anak yang berhadapan dengan hukum, Kurang terbukanya terkait dengan 

informasi mengenai kasus atau permasalahan yang dihadapi anak atau orang tua dari anak yang 

berhadapan dengan hukum, Perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak korban terhadap 

pemberi bantuan hukum. 

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pembelaan yang dilakukan oleh 

Pemberi Bantuan Hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak dari Anak yang Berhadapan 

dengan Hukum (ABH). Pada tahap persidangan PBHI Jawa Tengah akan mengupayakan pidana 

penjara sebagai upaya terakhir dalam hal untuk memberikan efek jera kepada anak pelaku tindak 

pidana, berusaha meyakinkan hakim bahwa anak masih mempunyai masa depan yang lebih baik. 

Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Saran 

dari penelitian ini adalah: Tetap melaksanakan proses persidangan dengan mengesampingkan 

hambatan-hambatan tersebut dan melaksanakan proses persidangan sesuai dengan UU No 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No 08 tahun 1981 tentang kitab UU 

Hukum Acara Pidana, Penasihat Hukum harus lebih memahami tentang masalah anak itu sendiri 

serta tetap melaksanakan Bantuan Hukum, Memberikan penjelasan dan mengingatkan kepada 

pihak korban, akan pentingnya bantuan hukum yang diberikan kepada anak yang berhadapan 

dengan hukum, serta menjelaskan bahwa pidana bagi anak tidak akan menyelesaikan suatu 

masalah. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin 

segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Penegakan 

hukum yang ditegakkan harus berlandaskan pada prinsip keseimbangan antara perlindungan 

terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan 

ketertiban masyarakat. Dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 

menentukan bahwa “Peradilan Negara menerapkan dan menegaskan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila”. Pasal ini menegaskan bahwa, menjadi kewajiban Negara melalui 

peradilan untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan berdasarkan Pancasila. Peradilan 

sebagai penegak hukum. Pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa Peradilan dilakukan Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Hakikat peradilan merupakan Kekuasaan Kehakiman, dengan hakim-hakim sebagai 

pejabat pelaksana dalam rangka memberi keadilan, selain bertanggung jawab selain karena 

sumpah jabatan, hakim juga bertanggung jawab terhadap hukum, diri sendiri, rakyat serta 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, menentukan bahwa 

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Ketentuan 

ini menekankan bahwa Pengadilan sebagai Badan/Lembaga  Peradilan dalam mengadili 

memandang bahwa harkat dan martabat seorang tersebut adalah sama antara satu dan lain. 
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Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses dalam mengungkap suatu tindak 

pidana, tak terkecuali jika pelaku tindak pidana itu adalah seorang anak. Seperti apa yang 

telah diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Pasal 40 ditentukan bahwa “hukum 

acara anak yang berlaku, dalam hal ini KUHAP, diterapkan pula dalam pengadilan anak, 

kecuali diatur lain dalam undang-undang pengadilan anak”. 

Tingkah laku seorang anak sangatlah beragam, karena biasanya seorang anak masih 

mencari jati diri serta mencari perhatian dari orang lain. Menurut Gatot Supramono (2000: ix) 

dalam bukunya dijelaskan bahwa: 

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, 

terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya ke arah dewasa, 

kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia 

melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau 

merugikan diri sendiri. 

 

Penyimpangan perilaku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, 

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan 

pembangunan 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. Selain itu, anak yang kurang atau tidak 

memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, 

perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan 

mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan 

merugikan perkembangan pribadinya. 

Anak yang terlibat dalam pidana anak akan menjalani proses pemeriksaan awal di 

kepolisian oleh penyidik, kemudian diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya 
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pemeriksaan persidangan oleh hakim dari Pengadilan. Polisi, Jaksa, dan hakim yang 

menangani pidana anak tersebut adalah polisi, jaksa, dan hakim anak. Hakim anak yang 

bertugas di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi, adalah hakim yang telah 

mendapatkan surat keputusan dari ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak. 

Dalam perkara tindak pidana anak, anak yang menjadi pelaku tindak pidana wajib 

mendapatkan perhatian khusus baik dari keluarga ataupun dari pemerintah. Dalam bukunya 

Darwan Prinst (1997: 103) menyatakan bahwa: 

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti 

dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan 

kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang 

diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. 

Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan  keluarga yang 

bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk 

menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana 

perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan. 

 

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

dilakukan upaya-upaya lain untuk menghindarkan anak dari hukuman penjara yang dia 

terima. Dalam bukunya, Bunadi Hidayat (2010:49) mengatakan: 

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada 

hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut 

ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan 

hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan perdaban manusia sudah 

sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan 

yang ada. 

 

Melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut 

undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan 

masalah anakdan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (lex specialis derogat legi 

generalis).  
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Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, di luar 

KUHP yang berkaitan dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam 

undang-undang ini mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman 

pemidanaannya. 

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

penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak dibedakan dengan tindak pidana yang 

dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana yang diatur dalam 

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

untuk lebih melindungi dan mangayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa 

depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan 

kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi 

manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat 

bangsa dan negara. Dalam bukunya Wagiati Soetodjo (2006:67): 

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

satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan 

hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka 

diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat 

Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. 

 

Dalam menanggulangi dan menghadapi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak 

yang melakukan tindak pidana perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan 

fisiknya.Walaupun anak telah menentukan sendiri langkah perbuatanya berdasarkan pikiran, 

perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.Oleh 

karena itu dalam menghadapi masalah anak yang melakukan tindak pidana, orang tua dan 

masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, 



5 
 

 
 

pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut. Pengaturan secara tegas mengenai 

keadilan restorative dan diversi, untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses 

peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak, dan diharapkan anak 

kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Akan tetapi pelaksanaan penegakan hukum 

bagi anak mengenai konsep diversi dan keadilan restorative masih sulit dilaksanakan. 

Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan (2001:81):  

Kenyataanya saat ini upaya perlindungan tersebut belum dapat diberikan secara 

maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak 

lain yang berhak membantu.Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum 

melaluipenjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil atau 

tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidak adilan hukum inilah 

yang disebut-sebut dapat menjauhkan masyarakat yang tertimpa musibah 

(menjadi korban suatu kejahatan) untuk bersedia berurusan dengan dunia 

peradilan. 

 

Di Indonesia telah terjadi banyak sekali tindak pidana yang melibatkan anak-anak, 

baik sebagai pelaku maupun korban yang masih dibawah umur, tak terkecuali di wilayah 

hukum Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian perlindungan serta 

bantuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena 

bagaimanapun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Dari uraian latar belakang 

penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul ”POLA PEMBELAAN PEMBERIAN 

BANTUAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM 

DALAM PROSES PERSIDANGAN OLEH PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PBHI) JAWA TENGAH”. 
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1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis menemukan 

beberapa permasalahan yang berhubungan dengan bantuan hukum terhadap anak yang 

berhubungan dengan hukum pada tahap persidangan, diantaranya adalah: 

1. Status sosial anak yang telah menjadi terdakwa di persidangan. 

2. Perbedaan Bantuan Hukum yang diberikan untuk orang dewasa dan anak-anak. 

3. Pelaksanaan bantuan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) di 

persidangan oleh PBHI Jawa Tengah, untuk melindungi hak-hak anak tersebut.. 

4. Faktor yang mendorong anak untuk melakukan suatu tindak pidana. 

5. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan bantuan hukum pada tahap persidangan oleh 

PBHI Jawa Tengah. 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Agar masalah-masalah yang diteliti tidak menyimpang dari tujuan semula maka perlu 

diadakan pembatasan atas masalah yang ada tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk 

memudahkan penulis dalam membahas dan mengurai permasalahan-permasalahan yang 

timbul yaitu: 

1. Pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di dalam 

persidangan oleh PBHI Jawa Tengah. 

2. Hambatan yang timbul dalam pemberian bantuan hukum pada tahap persidangan oleh 

PBHI Jawa Tengah. 
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1.4 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam 

penelitan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola pembelaan pemberian bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan 

hukum di dalam persidangan oleh PBHI Jawa Tengah? 

2. Apa hambatan yang ditimbulkan dalam pemberian bantuan hukum terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum di dalam persidangan oleh PBHI Jawa Tengah? 

1.5 TUJUAN PENULISAN 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pola pembelaan pemberian bantuan hukum terhadap 

anak yang berhadapan dengan hukum di dalam persidangan oleh PBHI Jawa Tengah. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang ditimbulkan dalam pemberian bantuan 

hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di dalam persidangan. 

1.6 MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat baik: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada hukum acara pidana anak khususnya 

mengenai pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum dalam proses persidangan suatu perkara pidana. 

2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang 

karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

manfaat tentang perkembangan ilmu hukum acara pidana anak bagi masyarakat 

luas, khususnya bagi anak ataupun orang tua dari anak yang berhadapan dengan 

hukum ketika nanti di dalam proses persidangan akan mendapat bantuan hukum. 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang 

sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis membuat sistematika 

peneulisan-penulisan hukum yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu bagian awal, bagian isi 

pokok, dan bagian akhir. Yang apabila ditulis dengan sistematis adalah sebagai berikut: 

1.7.1 Bagian Awal Skripsi 

Baguan awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman abstrak, 

halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, gambar daftar, 

gambar tabel, dan daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian Isi Pokok Skripsi 

Bagian isi pokok skripsi mengandung 5 (lima) bab yaitu: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis berusaha menguraikan gambaran awal tentang 

penelitian yang meliputi latar belakang, perumusan dan pembatasan 

masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis berusaha menguraikan mengenai tinjauan pustaka, 

penelitian terdahulu, tinjauan pustaka ini juga berisi tentang teori serta 
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kajian mengenai teori pelaksanaan, bantuan hukum, pengertian anak, 

perlindungan hukum anak, dan jenis-jenis perlindungan anak. 

  BAB 3 :  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan penelitian tentang metode yang 

digunakan yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, 

variabel penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, 

keabsahan data, dan analisis data. 

  BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian dan 

pembahasannya yaitu mengenai pola pembelaan pemberian bantuan 

hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses 

persidangan oleh PBHI Jawa Tengah. 

  BAB 5 : PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran dari 

pembahasan yang diuraikan diatas berdasarkan analisis data yang 

dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan 

juga diuraikan mengenai saran-saran yang ditujukan pada para pihak 

terkait. 

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka 

merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. 

Lampiran dipakai untuk mendapatkan data keterangan yang melengkapi data dan 

keterangan yang melekapi uraian skripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Sebagai pembanding dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu 

oleh beberapa peneliti antara lain: 

“Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Proses Peradilan Pidana Anak (Studi Di Balai 

Pemasyarakatan Pekalongan)” Tesis yang disusun oleh Wadiyo Trisulasono, Bc.IP.,SH, 

UNDIP, 2011. Dalam Tesis ini Wadiyo mengemukakan bahwa kewenangan Balai 

Pemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan saat 

anak menjalani hukuman dengan melakukan pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan 

anak. Eksistensi Balai Pemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 

dilaksanakan sejak anak menjalani proses peradilan sampai anak mendapat putusan 

pengadilan. Dengan kata lain eksistensi Balai Pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana 

anak dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap pra ajudikasi (penyidikan), tahap ajudikasi 

(pemeriksaan di sidang pengadilan) dan tahap post ajudikasi (pelaksanaan putusan hakim). 

Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian pada Wadiyo lebih meniliti bantuan hukum 

yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan saja dan diteliti pada semua tahapan hukum yang 

ada, sedangkan penulis disini lebih menitik beratkan pada satu tahap yaitu pada proses 

persidangan. 

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Ayu Ananda Tarigan (Jurnal, Fakultas 

Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014) yang berjudul “Pola Pendampingan Dalam 

Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Proses 
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Pemeriksaan Dalam Tingkat Penyidikan (Studi di Polsek Padang Tualang Kabupaten 

Langkat)”, yang dalam rumusan masalahnya menyatakan bahwa bagaimana pengaturan 

hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana jika dikaitkan dengan hukum pidana 

formilnya?Ayu Ananda disini juga lebih menitik beratkan bantuan hukum terhadap anak 

pelaku tindak pidana di tingkat Penyidikan. Dalam simpulannya penulis menjelaskan bahwa 

seseorang anak tersangka yang melakukan tindak pidana atau yang tersangkut dengan hukum, 

dalam proses penyidikannya, diberikan oleh pihak Kepolisian kepada seorang tersangka anak 

yang tersangkut dengan hukum dalam proses penyidikannya memperoleh hak bantuan hukum 

seperti yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Setiap anak Nakal sejak saat 

Ditangkap atau ditahan berhak mendapat Bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat 

Hukum. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Faisal Husseini Asikin ( Skripsi, Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin, 2013) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan 

Berencana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:40/pid.sus/2012/PN.BR)” 

yang dalam rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah  penerapan hukum pidana materiil 

terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan 

No.40/pid.sus/2012/PN.BR, bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak? Faisal Husseini 

menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan 

berencana yang dilakukan oleh anak, penerapan ketentuan pidana yakni pada pasal 340 

KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para sanksi, keterangan ahli 

dan keterangan terdakwa di anggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental 

sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
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2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Teori Tentang Pola 

Dalam Wikipedia dijelaskan, “pola adalah bentuk atau model (atau, lebih abstrak, 

suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu 

atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai 

suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana 

sesuatu itu dikatakan memamerkan pola.”   

(http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pola) (diakses penulis pada tanggal 27 Agustus 2015 jam 

20.12). 

 

Sedangkan penulis dalam hal ini, menyebutkan apa yang dimaksud dengan pola 

merupakan suatu bentuk atau model yang dipakai untuk menjelaskan sesuatu. 

 

2.2.2 Teori Pembelaan 

Dalam proses persidangan pidana, setelah jaksa penuntut umum membacakan surat 

tuntutan, maka hakim akan memberi kesempatan kepada terdakwa ataupun penasihat 

hukumnya untuk mengajukan pembelaan/pleidoi. 

Pembelaan dalam bahasa Belanda sering disebut dengan kata Pleidoi.Pembelaan 

merupakan upaya terakhir dari seorang terdakwa atau pembela dalam rangka 

mempertahankan hak-hak dari kliennya, membela kebenaran yang diyakininya, sesuai 

bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Lemek (2009:16) 

Pembelaan betujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan 

terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun setidak-tidaknya hukuman pidana yang 

paling ringan. 

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pola
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Dalam mengajukan pembelaan/pleidoi terdakwa dan atau penasehat hukum 

mengajukan tanggapan antara lain: 

1. Surat dakwaan penuntut umum kabur 

2. Jaksa penuntut umum keliru dalam mencantumkan undang-undang atau pasal yang 

didakwakan. 

3. Jaksa penuntut umum keliru melakukan analisa terhadap unsur-unsur delik yang 

didakwakan dan penerapan terhadap perbuatan terdakwa yang dipandang terbukti. 

4. Jaksa penuntut umum keliru dalam menilai alat-alat bukti atau menggunakan alat bukti 

yang saling tidak mendukung. 

5. Delik yang didakwakan adalah delik materiil bukan delik formil. 

6. Mengajukan alibi pada saat terjadinya perbuatan pidana. 

7. Perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana tetapi perbuatan terdakwa. 

8. Barang bukti yang diajukan bukanlah milik terdakwa, dan lain sebagainya. 

Dalam bukunya, Leden Marpaung (2010 : 126) menyatakan bahwa: 

Sasaran pembelaan pada hakikatnya adalah kontra terhadap requisator. Jika 

pada requisator, penuntut umum mengutarakan pembuktian berdasar unsur 

delik berdasarkan alat bukti sah maka dalam pleidoi, penasihat hukum 

berupaya meneliti kelemahan-kelemahan pembuktian yang diajukan penuntut 

umum yang tujuannya agar Hakim Sidang/Majelis menjadi ragu, karena 

apabila Hakim ragu, maka akan menguntungkan terdakwa. Hal ini sesuai 

dengan motto: Lebih baik membebaskan seribu yang bersalah daripada 

menghukum satu orang yang benar. Biasanya penasihat hukum dengan 

cermat dan teliti memperhatikan semua fakta di persidangan dan mengajukan 

pertanyaan yang mungkin akan menguntungkan terdakwa. Ia tidak akan 

mengajukan sesuatunya jika hal tersebut dapat merugikan terdakwa. 

 

2.2.3 Selayang Pandang Tentang Bantuan Hukum 

Dalam Pasal 1 Undang-undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 

menjelaskan bahwa, “bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi 
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Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum, Penerima Bantuan 

Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar 

secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum”. 

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin 

yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, 

secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk 

pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia. 

Dalam bukunya Winarta (2000: 23) bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu: 

1. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara 

ekonomi; 

2. Bantuan hukum diberikan baik di dalam atau pun di luar proses persidangan; 

3. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata 

usaha negara; 

4. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma. 

Pengertian bantuan hukum mempunyai beberapa ciri dalam istilah yang berbeda 

(Harahap, 2006:334), yaitu: 

1. Legal aid 

Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum 

ditujukan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasihat 

hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu 

masyarakat yang tidak mampu menyewa jasa penasihat hukum. Jadi Legal aid berarti 

pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau 

perkara dimana dalam hal ini: 
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1. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan secara cuma-cuma; 

2. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu 

dalam lapisan masyarakat miskin; 

3. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum 

dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan 

buta hukum. 

2. Legal assistance 

Pengertian legal assistance menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum 

lebih luas dari legal aid. Legal assistance lebih memaparkan profesi dari penasihat 

hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, legal 

assistance dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. 

Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak 

terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi. 

Bagi sebagian orang kata legal aid selalu dihubungkan dengan orang miskin yang tidak 

mampu membayar advokat, tetapi bagi sebagian orang kata legal aid ini ditafsirkan sama 

dengan legal assistance yang biasanya punya konotasi pelayan hukum atau jasa hukum 

dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum 

yang dianut belakangan ini adalah legal aid sebagai bantuan hukum kepada masyarakat 

tidak mampu. 

3. Legal service 

Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari legal service adalah pelayanan hukum, 

sehingga dalam pengertian legal service, bantun hukum yang dimaksud sebagai gejala 

bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam 
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masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam 

masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang 

diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang 

cukup. 

Istilah legal service ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk 

menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataan tidak akan diskriminatif 

sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-sumber lainnya 

yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat. 

2.2.4 Jenis-jenis Bantuan Hukum di Indonesia 

Menurut Cappelite dan Gordley dalam bukunya Soerjono Soekanto (1983:11) 

konsep bantuan hukum dijelaskan beberapa macam: 

a. Bantuan hukum preventif adalah bantuan hukum yang dilaksanakan dalam  bentuk 

pemberian penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka 

mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 

b. Bantuan hukum diagostik adalah bantuan hukum yang dilaksanakan dengan 

pemberian nasehat-nasehat atau biasa dikenal dengan konsultasi hukum. 

c. Bantuan hukum pengendalian konflik adalah bantuan hukum yang lebih  bertujuan 

mengatasi secara aktif di permasalahan-permasalahan hukum konkret yang terjadi di 

masyarakat. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan asistensi hukum kepada 

warga anggota masyarakat yang tidak mampu dalam menyewa pengacara. 

d. Bantuan hukum pembentukan  hukum adalah bantuan hukum untuk memancing 

yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar. 



17 
 

 
 

e. Bantuan hukum pembaharuan hukum adalah bantuan hukum, baik itu melalui hakim 

atau melalui pembentuk Undang-Undang (dalam arti materil). 

Sedangkan jenis-jenis bantuan hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 macam, 

dalam buku (AusAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF 2009:46): 

1 Bantuan hukum Konvensional 

Tanggung jawab moral maupun profesional para advokat, sifatnya individual, pasif, 

terbatas pada pendekatan formal/legal dan bentuk bantuan hukum berupa 

pendampingan kasus dan pembelaan di pengadilan. 

2 Bantuan hukum Konstitusional 

Bentuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-

usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelyanan hukum dipengadilan. 

Berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip 

demokrasi dan HAM. Bantuan hukum adalah kewajiban dalam kerangka untuk 

menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang mempunyai hak sama dengan 

golongan lain. Sifat aktif, tidak terbatas pada individu dan tidak terbatas formal legal. 

3 Bantuan hukum Struktrural 

Bantuan Hukum bukanlah sekedar pelembagaan pelayanan hukum buat si miskin 

tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan 

masyarakat dari belengu struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sarat 

dengan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin 

tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka; Adanya pengertian bersama 

dikalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingen-kepentingan mereka 

dilindungi oleh hukum; Adanya pengetahuan dan pemahaman dikalangan masyarakat 
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miskin tentang hak-hak mereka yangtelah diakui oleh hukum; Adanya kecakapan dan 

kemandiriandikalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan 

kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyarakat. 

Dalam pasal 51 dan 52 Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa “setiap anak 

sejak ditangkap atau ditahan, berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih 

penasehat hukum”. Bantuan hukum itu diberikan selama dalam waktu dan pada setiap 

tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang diberikan. 

Penasehat hukum wajib selalu mengawasi dan memperhatikan kepentingan anak 

dalam memberikan bantuan hukum. Hazel Edward dan Michael Salmon berpendapat 

dalam bukunya Sri Sutatiek (2007): “Your lawyer is on your side, your lawyer work for 

you, your lawyer tolks for you in court, your lawyer keep your secrets”. Penasehat 

hukummu selalu di sampingmu, bekerja untukmu, penasehat hukummu memberi nasehat 

di pengadilan, penasehat hukummu menjaga kerahasianmu. 

2.2.5 Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum 

Tujuan pemberian bantuan hukum, tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang 

yang tidak mempunyai akses terhadap hukum, juga bagi mereka yang membutuhkan 

bantuan hukum. 

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat mempunyai banyak tujuan salah 

satunya adalah untuk menunjukkan rasa kemanusian, dimana semua manusia mempunyai 

sifat sosial dan saling membantu. Menurut pendapat Barry Metzger dalam bukunya 

Adnan Buyung Nasution (1982: 1) mengatakan bahwa: 

Program bantuan hukum di negara-negara berkembang, pada umumnya 

mengambil arti dan tujuan yang sama seperti di barat, yang pada dasarnya 

terdiri dari dua bagian yaitu, pertama bahwa bantuan hukum yang efektif 

adalah merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi maupun 
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integritas peradilan dengan baik, dan yang kedua, bahwa bantuan hukum 

merupakan tuntutan dari rasa kemanusiaan. 

 

Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum menyebutkan tujuan dari Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yaitu: 

a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk 

mendapatkan akses keadilan; 

b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip 

persamaan kedudukan di dalam hukum; 

c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara 

merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan 

d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

Pemberian bantuan hukum juga untuk melindungi hak-hak dari seseorang supaya 

sama di depan hukum. Bahkan lebih dari itu, Barry Metzger dalam buku Adnan Buyung 

Nasution (1982:6) mencoba menambahkan alasan-alasan lain ; 

1. Untuk membangun suatu kesatuan sistem hukum nasional. 

2. Untuk pelaksanaan yang lebih efektif, dari pada peraturan-peraturan kesejahteraan 

sosial untuk keuntungan si miskin. 

3. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat 

pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat. 

4. Untuk menumbuhkan partisipasi-partisipasi masyarakat yang lebih luas ke dalam 

proses pemerintahan. 

5. Untuk memperkuat profesi hukum. 

Bagi Indonesia, arti dan tujuan program bantuan hukum, disamping memberikan 

bantuan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, juga untuk 

mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan 

membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum. 
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2.2.6 Hak Tersangka Mendapat Bantuan Hukum 

1 Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, diatur dalam ketentuan pasal 

35 sampai dengan pasal 38 undang-undang no. 14 tahun 1970 tentang ketentuan 

pokok kekuasaan kehakiman, sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-

undang No. 4 tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya dalam undang-undang 

No. 8 tahun 1981, tentang hukum acara pidana (KUHAP), yang diatur dalam 

pasal 54 sampai dengan pasal 57 KUHAP.  

2 Pasal 35 Undang-undang No. 14 tahun 1970 menyatakan: “Setiap orang yang 

tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. 

3 Pasal 36. menyatakan: “Dalam perkara pidana, seorang tersangka, terutama sejak 

saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan 

meminta bantuan penasehat hukum”.  

4 Pasal 37 menyatakan: “Dalam memberikan bantuan hukum tersebut, pada pasal 

36 diatas, penasehat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan 

menjunjung tinggi pancasila, hukum, dan keadilan”.  

5 Pasal 38 menyatakan: “Ketentuan-ketentuan dalam pasal 35, 36, dan pasal 37, 

diatas diatur lebih lanjut dalam undang-undang”.  

6 Ketentuan dalam pasal 54 KUHAP, “memberikan hak kepada tersangka atau 

terdakwa mendapatkan bantuan hukum sejak tahap pemeriksaan penyidikan 

dimulai, pada dasarnya baru pada tahap pemeriksaan penyidikan, memberikan 

hak kepada tersangka untuk mendapat bantuan hukum”. 
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7 Ketentuan pasal 55 KUHAP menyatakan: “Untuk mendapatkan penasehat hukum 

tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri 

penasehat hukumnya”. 

8 Ketentuan pasal 56 menyatakan : “1. Jika tersangka atau terdakwa disangka atau 

didakwa, yang diancam dengan pidanamati atau ancaman lima belas tahun atau 

lebih mereka yang tidak mampu, yang diancam dengan lima tahun atau lebih, 

yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada 

semua tingkat pemeriksaan, dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat 

hukum bagi mereka; 2. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk wajib untuk 

bertindak sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya 

dengan Cuma-Cuma”.  

9 Ketentuan pasal 57 KUHAP menyatakan: “1. Tersangka atau terdakwa yang 

dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya, sesuai dengan 

ketentuan undang-undang ini; 2. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan 

asing, yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan 

perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya”. 

2.2.7 Anak Dalam Undang-undang 

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti 

bagi orang tuanya. Arti disini mengandung maksud memberikan isi, niai, kepuasaan, 

kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya 

yang yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan 

eksistensi hidupnya. 
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 Berikut adalah definisi atau pengertian tentang anak menurut beberapa ilmu 

hukum yang ada: 

1. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

Hukum pidana di Indonesia berdasarkan atas Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana, atau dengan kata lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah acuan dasar 

dalam hukum yang diterapkan di Indonesia. Pengertian tentang anak apabila masuk ke 

dalam lingkup hukum pidana juga harus dikaitkan dengan Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana, namun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut tidak ditemukan 

secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup 

umur (minderjarig)”, serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari 

pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasalnya. Namun, pengertian belum cukup 

umur belum memberikan arti yang jelas tentang pengertian anak menurut Kitab Undang-

undang Hukum Pidana, jadi perlu dicari lagi pengertian tentang anak tersebut dalam 

pasal-pasal lain yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga terdapat pasal yang 

memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak, seperti yang terdapat pada Bab IX 

tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 

pada pasal 45 berbunyi: 

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena 

melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat 

menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada 

orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apapun atau 

memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa 

pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau slah satu 

pelanggaran tersebut… 
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 Pasal 45 KUHP sudah dicabut ketentuannya tentang penuntutan anak dikarenakan 

telah ada Undang-undang yang lebih khusus mengatur tentang masalah anak, yaitu 

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

 Dalam pasal 283 ayat (1) dimaksudkan bahwa anak dibawah umur adalah 

seseorangyang belum berumur tujuh belas tahun. Hal ini dapat dilihat dalam isi pasal 

tersebut, yaitu: 

Diancam dengan pidana pencara paling lama sembilan bulan atau denda paling 

banyak enam ratus rupiah, barang siapa menertawakan, memberikan untuk 

terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan 

tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk 

mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seseorang yang belum cukup 

umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya 

belum tujuh belas tahun… 

 

Sedangkan dalam pasal 287 ayat (1) dimaksudkan, bahwa anak dibawah umur 

adalah seseorang yang belum berumur lima belas tahun seperti tercantum dalam bunyi 

pasal dibawah ini: 

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal 

diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun…” 

Dengan demikian, pengertian anak di bawah umur menurut Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana terdapat tiga kategori anka dibawah umur, yaitu anak dibawah umur enam 

belas tahun dalam pasal 283 ayat (1) yang berhubungan dengan tulisan-tulisan, gambaran  

atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan 

hamil, serta anak dibawah umur lima belas tahun dalam pasal 287 ayat (1), yang 

berkaitan dengan persetubuhan. Maka, jelaslah bahwa pasal 45 KUHP merupakan aturan 

umum, sedangkan pasal-pasal lain di atas merupakan pengecualian daripada aturan 

umum tersebut. 
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2. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata 

Hukum perdata menjamin hak-hak dasar bagi seorang anak sejak lahir bahkan 

sejak masih dalam kandungan.Dalam hukum perdata, pengertian anak dimaksudkan pada 

pengertian “kebelum dewasaan”, karena menurut hukum perdata seorang anak yang 

belum dewasa sudah bisa mengurus kepentingan-kepentingan keperdataannya. Untuk  

memenuhi keperluan ini, maka diadakan peraturan tentang “hendliching”, yaitu suatu 

pernyataan tentang seseorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya 

untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa. 

Pada prakteknya peraturan perihal “hendliching” sedikit sekali dipergunakan di 

dalam masyarakat terlebih setelah ditetapkannya batas umur di dalam Undang-undang 

No.1 Tahun  1974 tentang Perkawinan, yang membuat lembaga “hendliching” ini sudah 

kehilangan artinya dan pada akhirnya dicabut karena dianggap sudah tidak mengikuti dan 

tidak sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat sekarang ini. 

Menurut pasal 330 KUHPer belum dewasa adalah: “Mereka yang belum 

mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin…”. 

Menurut pasal tersebut, bahwa semua orang yang belum genap 21 (dua puluh 

satu) tahun dan belum kawin dianggap belum dewasa dan tidak cakap dimata hukum, 

yang artinya belum bisa bersikap tindak atau berperikelakuan yang sesuai di mata hukum. 

Namun batas usia dewasa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan terdapat di dalam pasal 47 ayat (1) yang berbunyi:“Anak yang belum 

mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah mellangsungkan perkawinan ada 

dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” 



25 
 

 
 

Batas usia pada pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, dan Undang-undang Perkawinan yaitu 18 (delapan belas) 

tahun. Hal inilah yang pada akhirnya digunakan sampai saat ini sebagai pengertian anak 

atau pengertian dewasa di dalam hukum perdata. 

3. Pengertian Anak Menurut Undang-undang No. 23  Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak 

Hukum perlindungan anak menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam 

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah: 

“Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan…” 

Menurut pasal tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan, yang berarti segala 

kepentigan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak 

tersebut berda di dala kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun. 

4. Pengertian Anak Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak 

Salah satu hak anak yang harus diupayakan adalah kesejahteraan, karena anak 

merupakan tunas bangsa dan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang 

rentang terhadap perkembangan zaman dan perubahan lingkungan dimana hal tersebut 

bisa mempengaruhi kondisi jiwa dan psikologinya. Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan 

bergantung pada partisipasi yang baik antara obyek dan subyek dalam usaha pengadaan 

kesejahteraan anak tersebut, yang maksutnya adalah bahwa setiap peserta bertanggung 

jawab atas pengadaan kesejahteraan anak. 
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Dalam pengupayaan kesejahteraan ini tidak hanya dibebankan kepada orang tua 

semata, tetapi juga oleh lingkungan tempat si anak tumbuh dan berkembang serta 

pemerintah sebagai penanggungjawab kesejahteraan generasi penerus bangsa. 

Pengupayaan kesejahteraan anak telah dituangkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 

1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang isinya tentang pengupayaan kesejahteraan anak 

yang diselenggarakan oleh Negara. 

5. Pengertian Anak Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diatur 

tentang hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak atau proses peradilan anak yang 

mana harus dibedakan dengan orang dewasa. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan 

atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut. Sanksi 

terhadap anak dibedakan berdasarkan perbedaan umur anak, yang berarti dalam hal ini 

adalah pengertian tentang anak, yang berarti dalam hal ini adalah pengertian tentang 

anak, dimana menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak, anak adalah: “Orang yang dalam perkara anak telah mencapai 8 tahun, 

tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah…”. 

6. Pengertian Anak Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 

 Pengertian anak menurut Undang-undang No.11 tahun 2012 ini dapat  dibagi 

menjadi 3 pengertian yaitu: Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi 

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

 Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah 

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 
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tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sementara Anak yang menjadi korban 

tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami 

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak 

pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 

(delapan belas) 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. 

Adapun upaya perlindungan anak harus diusahakan sebaik mungkin, karena 

perlindunngan anak merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Memang merupakan suatu kemutlakan untuk 

memperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak bersama-sama oleh 

setiap angota masyarakat dan pemerintah, apabila ingin berhasil melakukan 

pembangunan nasional dalam berbagai biang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

Pelindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara 

fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila ingin mengetahui 

adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka 

diharuskan memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting 

dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. 

Sedangkan perlindungan anak dalam arti luas adalah semua usaha yang 

melindungi anak, melaksanakan hak dan kewajiban anak serta manusiawi positif. Ini 

berarti anak dilindugi dalam melaksanakan dan memperjuangkan kelangsungan 

hidupnya, mengembangkan dirinya serta perlindungan bagi dirinya sendiri. Selain itu, 

perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dan 
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termasuk dalam salah satu bidang pembangunan nasional. Dengan demikian hukum 

perlindungan anak adalah hukum yang menjadi dasar dan pedoman mellindungi, 

mengatur dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara 

seimbang dan manusiawi positif. 

Dalam pelaksanaan Hukum Perlindungan Anak yang harus diperhatiakan adalah 

bahwa Hukum Perlindungan Anak yang harus diperhatikan adalah bahwa Hukum 

Perlindungan Anak diadakan untuk kepentingan anak dan keputusan mengenai anak 

hanya dapat diambil demi kepentingan anak. Kegiatan perlindunag anak merupakan suatu 

tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan 

hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan 

demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang 

membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan 

anak. 

Selain itu juga dalam pengertian Undang-undang No. 4 Tahun 1979 anak 

bukanlah seorang manusia mini atau kecil. Memang antara orang dewasa dan anak ada 

persamaannya, tetapi juga ada perbadaan (mental, fisik, dan sosial). 

Selain dalam ketentuan perundang-undangan di atas dalam Keputusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia No. 53K/SIP/1952 tanggal 1 Juni 1955 juga mengatur tetang 

pengertian anak. Dalam amarnya menentukan bahwa 15 (lima belas) tahun adalah suatu 

umur yang umum di Indonesia menurut hukum dapat dianggap sudah dewasa. 
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2.2.8 Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Pengadilan Anak 

Dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam pengadilan anak mempunyai 

tujuan tersendiri yaitu untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Berdasarkan 

Pasal 2 UU No. 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan 

asas: 

a. Perlindungan; 

b. Keadilan; 

c. Nondiskriminasi; 

d. Kepentingan terbaik bagi anak; 

e. Penghargaan terhadap pendapat anak; 

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; 

g. Pembinaan dan pembimbingan anak; 

h. Proporsional; 

i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan 

j. Penghindaran pembalasan. 

Perlindungan hukum bagi anak menurut Abintoro Prakoso (2013:100) 

mengatakan bahwa: 

Perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi  dan mengayomi anak yang 

berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang 

masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan 

akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung 

jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. 

 

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak, dinyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu 

sumber daya manusia yang merupakan potensi penerus cita-cita bangsa, yang memiliki 
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peranan strategis dan mempunyai ciri sifat yang khusus memerlukan pembinaan dan 

perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan 

sosial secara utuh, serasi dan seimbang. 

“Perlindungan anak dalam suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengadakan 

pengamanan, pengadaan dan pengawasan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah yang 

sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya” (Gosita, 1986 : 18). 

Mengingat ciri yang khusus dan khas pada anak dan demi perlindungan terhadap 

anak maka dalam proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perlu 

adanya pihak –pihak yang berperan didalam proses peradilan. Untuk menangani perkara 

pidana anak, Undang-Undang Pengadilan Anak menghendaki adanya petugas hukum 

yang khusus. Berkenaan itu dalam Peradilan Anak dikenal adanya penyidik anak, 

penuntut umum anak, dan ada hakim anak. Petugas –petugas hukum anak tersebut adalah 

yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menangani perkara pidana anak sesuai 

dengan tingkat pemeriksaan masing-masing. Mereka ditunjuk oleh instansinya masing-

masing sebagai petugas hukum yang khusus untuk perkara pidana anak, dan diberi 

pembekalan pengetahuan menyangkut anak sebelumnya, diharapkan pemeriksaan perkara 

dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan anak. 

Disamping petugas hukum yang khusus, ada beberapa pihak yangberperan dalam 

proses peradilan anak, mereka antara lain diatur dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 

Pasal 1 angka 13 sampai 24: 

a. Pembimbing kemasyarakatan 

b. Pekerja sosial professional 

c. Tenaga kesejahteraan sosial 
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d. Keluarga 

e. Wali 

f. Pendamping 

g. Advokat atau pemberi bantuan hukum 

h. Lembaga pembinaan khusus anak 

i. Lembaga penempatan anak sementara 

j. Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

k. Klien anak 

l. Balai pemasyarakatan. 

Perlakuan khusus terhadap anak dalam proses peradilan merupakan wujud 

mengusahakan kesejahteraan anak sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 11 ayat (3) 

dan ayat (4) Undang-Undang nomor 4 tahum 1979 tentang kesejahteraan anak. Perlakuan 

khusus terhadap pelaku pidana anak sebagai wujud perlindungan terhadap anak dapat 

dilihat : 

1. Perkara anak disidangkan 

a. Terpisah dari orang dewasa 

b. Disidangkan oleh Hakim anak 

c. Disidangkan oleh Hakim tunggal 

2. Baik Hakim, jaksa, polisi, dan pembimbing kemasyarakatan dalam sidang tidak memakai 

toga atau pakaian dinasnya 

3. Sidang terdakwa anak dinyatakan tertutup untuk umum dan pada saat pembacaan putusan 

baru dinyatakan terbuka untuk umum. 
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4. Adanya laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan 

sebelum sidang dibuka. 

5. Terdakwa didampingi orang dewasa, penasehat hukum dan pembimbingkemasyarakatan. 

6. Sanksi hukum yang dijatuhkan ½ ( setengah ) dari maksimum ancaman pidana yang 

dijatuhkan kepada orang dewasa. 

7. Jangka waktu penahanan bagi anak lebih singkat yaitu maksimal 15 hari. 

8. Penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik anak. 

9. Penuntutan anak nakal dilakukan oleh penuntut umum anak. 

10. Pada waktu pemeriksaan saksi-saksi, hakim dapat memerintahkan terdakwa agar dibawa 

keluar sidang. 

Selain itu perlakuan khusus yang ada di Pasal 6 UU No. 11 tahun 2012 yaitu 

munculnya konsep diversi pada hukum anak yang bertujuan untuk: mencapai perdamaian 

antara korban dengan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, 

menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk 

berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. 

2.2.9 Jenis- jenis pelayanan perlindungan hukum terhadap anak 

1. Perlindungan umum 

Upaya perlindungan umum dikembangkan terutama berkaitan denganfungsi 

pemecahan masalah dan perkembangan mekanisme perlindunan anak. Pelayanan-

pelayanan diantaranya: 

a. Mekanisme analisa serta memberikan masukan biar penciptaan dan perbaiakan 

mekanisme pelayanan sosial anak baik yang bersifatsupplement, suportif, maupun 

subtitusi yang diperlukan untukmenjamin pertumbuhan dan perkembangan anak 
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secara optimalsesuai dengan hak-hak anak ( seperti sekolah, rumah sakit, panti 

sosial, dll) 

b. Mengupayakan dan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi penyelenggaraan 

pengasuhan dan perawatan anak sesuai dengan hak-hak anak 

c. Melakukan kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi mengenai hakhak anak serta 

upaya-upaya pemenuhan dan perlindungannya, menyelenggarakan berbagai 

bimbingan tentang perawatan dan pengasuhan anak. 

d. Memantau dan memberikan masukan bagi perbaikan dan peningkatan sistem 

hukum dan peradilan yang berkaitan dengan implementasi hak-hak anak. 

2. Perlindungan khusus 

Upaya perlindungan khusus lebih diarahkan untuk merespon tindakan-tindakan 

pelanggaran anak yang diberikan kepada anak-anak dan atau kepada keluarganya yang 

berada disituasi khusus. Jenis pelayanan yang dapat diselenggarakan sebagai berikut: 

a. Upaya pembelaan advokasi terhadap anak yang dilanggar dari berbagai pihak 

yang diangap merugikan anak. 

b. Memproses peneyembuhan atau penaliha pengasuhan anak baik yang bersifat 

sementara maupun permanen. 

c. Menyelenggarakan pelayanan perlindungan sementara kepada anak korban 

pelanggaran sambil menyelesaikan proses penanganan khusus. 

d. Pemberian bimbingan dan bantuan hukum terhadap anak dan atau keluarganya 

untuk memperjuangkan hak-hak anak. 
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3. Perlindungan penunjang. 

Untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan yang aman dari perlindungan umum 

dan perlindungan khusus juga perlu diselenggarakan pelayanan-pelayanan penunjang 

seperti: 

a. Penelitian atau pengkajian 

b. Penyelenggaraan proyek percontohan 

c. Mobilisasi sistem sumber (Dirjen Bina Kesejahteraan Anak,1999; 28-29) 
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2.3 Kerangka Berpikir 

 Bagan I. Kerangka Berpikir  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TINDAK PIDANA 

1. BANTUAN HUKUM 

2. HAK ANAK SEBAGAI  

PELAKU TINDAK PIDANA 

3. PERADILAN PIDANA 

 

1. UNDANG-UNDANG DASAR RI TAHUN 1945 

2. UU NO. 8 TAHUN 1981 KUHAP 

3. UU NO. 8 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT 

4. UU N0. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN 

HUKUM 

5. UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  

PERADILAN PIDANA ANAK 

6. UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 

7. PP NO.42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT 

DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN 

HUKUM 

 

ANAK SEBAGAI SAKSI DAN 

KORBAN TINDAK PIDANA 

ANAK SEBAGAI PELAKU 

TINDAK PIDANA 

 

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI 

ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK 

PIDANA 

POLA PEMBELAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ANAK 

YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES 

PERSIDANGAN OLEH PBHI JAWA TENGAH 

HAMBATAN DALAM PEMBERIAN 

BANTUAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI 

PELAKU TINDAK PIDANA 

PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

INDONESIA (PBHI) JAWA TENGAH 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Setelah dilakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat 

menarik simpulan sebagai berikut: 

1. Pola pembelaan pemberian bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

dalam proses persidangan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(PBHI) Jawa Tengah 

Di setiap Pengadilan telah diterapkan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan 

hukum wajib didampingi oleh penasihat hukum. Penasihat hukum dapat ditunjuk oleh 

keluarga dari anak yang berhadapan dengan hukum atau yang ditunjuk oleh hakim. 

Proses peradilannya juga sudah diterapkan menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau diversi anak. 

Pembelaan yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum bertujuan untuk 

melindungi hak-hak dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pada tahap 

persidangan PBHI Jawa Tengah akan mengupayakan pidana penjara sebagai upaya 

terakhir dalam hal untuk memberikan efek jera kepada anak pelaku tindak pidana, 

berusaha meyakinkan hakim bahwa anak masih mempunyai masa depan yang lebih baik.. 

Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 

PBHI Jawa Tengah dalam memberikan bantuan hukum di dalam proses 

persidangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akan mendampingi secara 
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penuh di dalam persidangan serta memberikan dukungan moral agar kondisi anak tidak 

tertekan. PBHI Jawa Tengah dalam hal memberikan bantuan hukumnya juga telah 

melaksanakan sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak dan juga Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-

undang Perlindungan Anak. 

Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap 

anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap persidangan: 

4. Kurangnya pengetahuan tentang hukum dari anak maupun orang tua dari anak 

yang berhadapan dengan hukum. 

5. Kurang terbukanya terkait dengan informasi mengenai kasus atau permasalahan 

yang dihadapi anak atau orang tua dari anak yang berhadapan dengan hukum. 

6. Perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak korban terhadap pemberi 

bantuan hukum. 

5.2 Saran 

Setiap proses persidangan perkara anak, anak yang berkonflik dengan hukum wajib 

dan selalu didampingi oleh penasehat hukum, maka hambatan-hambatan yang timbul dalam 

pelaksanaan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap 

persidangan tidak mengakibatkan proses persidangan ataupun putusan menjadi batal demi 

hukum. Adapun cara untuk mengatasi hambatan tersebut: 

4. Dalam memberikan bantuan hukum harus selalu memandang anak bahwa anak 

masih mempunyai masa depan yang harus dilanjutkan dan menyadari anak 

sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. 
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5. Tetap melaksanakan proses persidangan dengan mengesampingkan hambatan-

hambatan tersebut dan melaksanakan proses persidangan sesuai dengan UU No 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No 08 tahun 1981 

tentang kitab UU Hukum Acara Pidana. 

6. Penasihat Hukum harus lebih memahami tentang masalah anak itu sendiri serta 

tetap melaksanakan Bantuan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan 

Hukum sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan 

Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Bantuan Hukum. 

7. Memberikan penjelasan dan mengingatkan kepada pihak korban, akan pentingnya 

bantuan hukum yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, 

serta menjelaskan bahwa pidana bagi anak tidak akan menyelesaikan suatu 

masalah. 
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