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Putusan Pengadilan
Pasal 1 butir 11 KUHAP 

Putusan Pengadilan adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, 
yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan  dalam hal 
serta menurut acara yang diatur dlm UU”. Pertimbangan Hakim - mahkotanya Hakim

• Pertimbangan hakim atau Ratio decidendi dikatakan sebagai prinsip  yang menjadi 
dasar oleh Hakim sebelum hakim menjatuhkan putusan. Ratio decidendi dapat 
ditemukan pada konsideran “Menimbang” 

• Dalam pertimbangan putusan perkara TPESA diperlukan penerapan prinsip-prinsip 
dalam Konvensi Hak-Hak AnakPrinsip-Prinsip Hak-Hak Dasar Anak

Penyusunan – Format Putusan 
• PERMA No. 9 Tahun 2017 Ttg  Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan /Penetapan 

Mahkamah Agung. 
• PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Ttg gAdministrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan 

Secara Elektronik, 
• SK-KMA Nomor 144/KMA/SK/II/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan Dan Standar 

Penomoran Perkara Peradilan Umum 
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Prinsip penting dalam putusan TPESA
1. Identifikasi ketersediaan pendamping
2. Pengaburan identitas anak
3. Penggunaan acuan instrumen hukum 

nasional/ internasional
4. Acuan penelitian kelembagaan
5. Pemenuhan hak anak lainnya
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Identifikasi Ketersediaan Pendamping
• Pasal 3 huruf j UU SPPA :

bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh memperoleh pendampingan 
orang tua/Wali dan orang yg dipercaya oleh Anak. 

• Pasal 64 huruf j Undang-Undang Perlindungan Anak :
perlindungan anak dapat dilakukan dengan adanya pendampingan dari orang 
tua/Wali yang dipercaya oleh anak. 

• Hakim perlu memastikan bahwa anak memperoleh pendamping dan dicantumkan 
ke dalam putusan.

• Bentuk perlindungan dan memastikan anak terpenuhi hak-haknya saat berhadapan 
dengan hukum
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Pengaburan Identitas Anak
KUHAP - Pasal 153 ayat 3 : untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan 
terbuka utk umum kecuali dlm perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak
UU Perlindungan Anak 

Pasal 64 huruf i bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan 
dengan penghindaran dari publikasi atas identitas anak tersebut.

UU SPPA 
Pasal 3 huruf i  setiap anak dalam proses peradilan pidana anak berhak tidak dipublikasikan identitasnya
Pasal 19 ayat (1) bahwa identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam 
pemberitaan di media cetak maupun elektronik

SK-KMA Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
• Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara-perkara: TP kesusilaan; 

SK-KMA 144/KMA/SK/VIII/2007 TAHUN 2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan  
• Pasal 10 bahwa Untuk perkara tindak pidana anak, pengadilan harus mengaburkan informasi yang 

memuat identitas korban, terdakwa atau terpidana
Pasal 12 PERMA NO. 4 Tahun 2020 

• Dalam pelaksanaan sidang secara elektronik, anak sebagai saksi/korban memberikan keterangan dengan 
mematikan vitur video pada tampilan saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang elektronik dan hanya 
menggunakan format  audio yang disamarkan suaranya 
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Pertimbangan hakim: 
Acuan hukum lainnya terkait dengan Anak

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Timdak Pidana Perdagangan Orang
• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas UU No.23 

Tahun2002 tentang Perlindungan Anak:Pasal 9,15 huruf d ,Pasal 59 ayat (1 dan 2 hrf d ) 
• Undang-Undang Nomor 31 Tahun2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Pasal 5, 

Pasal 6 ayat (1) 
• Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 
• Konvensi Hak Anak dan Convention on theElimination of All Forms of Discrimination 

Against Women (CEDAW): Pasal 3,9, Pasal 32 Konvensi Internasional
• Peraturan Pemerintah 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang 

Menjadi Korban Tindak Pidana.
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Pertimbangan hakim: 
Kondisi anak berdasarkan penelitian kemasyarakatan

UU SPPA - Pasal 60 ayat 3 dan 4 
• bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian 

kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum 
menjatuhkan putusan perkara bagi anak sebagai pelaku.

• Jika tidak dipertimbangkan: Putusan batal demi hukum
Tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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Pertimbangan hakim: Pemenuhan hak anak
• Prinsip nondiskriminasi ( Best interest of the child )
• Prinsip kepentingan terbaik anak
     (Respect forview of the child )
• Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak
• Prinsip atas Hak Hidup, Kelangsungan, Dan Perkembangan 

(The right to life, survivalse and development)

         Pasal 2 huruf c,d,e dan f  UU SPPA 
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Nondiskriminasi
• Penjelasan Ps 2 huruf c UU SPPA:

Yang dimaksud dengan ”nondiskriminasi” adalah tidak adanya 
perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, 
golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status 
hukum Anak, urutan kelahiran Anak, sertakondisi fisik dan/atau 
mental.

• Memperlakukan anak sama di hadapan hukum. 

• Pasal 3 huruf a UU SPPA:
bahwa setiap anak berhak diperlakukan secara manusiawi 
dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
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Kepentingan Terbaik Anak
• Penjelasan Ps 2 huruf d UU SPPA:
• Yang dimaksud dengan ”kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan 

keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

• Mempertimbangkan kondisi dampak fisik (cedera, luka, dll), psikis (trauma, takut, malu dll), 
ekonomi (tidak ada biaya hidup, biaya sekolah, biaya pengobatan dll) maupun seksual (organ 
reproduksi rusak, dll)sehingga sosial (dikucilkan, dicap negatif dll) 

• Pasal 3 huruf c, k dan o UU SPPA , bahwa anak dalam peradilan pidana berhak untuk 
memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, memperoleh advokasi sosial 
dan memperoleh pelayanan kesehatan.

• Mempertimbangkan mengenai dampak yang dialami anak dan mekanisme pemulihan yang 
dapat diberikan untuk mengatasi dampak yang dialami anak tersebut  Restitusi : ganti rugi 
atas penderitaan yg dialami, kekayaan yang hilang dan biaya perawatan medis dan psikologis
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Penghargaan Terhadap Pendapat Anak
• Anak memiliki hak untuk menyatakan pendapat/ pandangan sendiri secara bebas dan 

dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. 

• Penjelasan Ps 2 huruf e UU SPPA
adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya 
dalam pengambilan keputusan,terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi 
kehidupan Anak.

• Hakim perlu turut mendengarkan keterangan dari anak sebagai pelaku maupun korban

• KUHAP Pasal 171 huruf a : saksi kurang  tahun tanpa disumpah 
• UU SPPA Pasal 1 ayat 5 Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)  

dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak melalui misalnya pemeriksaan 
jarak jauh/audio visual. 
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Prinsip atas Hak Hidup, Kelangsungan, 
Dan Perkembangan

• Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan menjamin sampai batas 
maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak

• Penjelasan Ps 2 huruf  f UU SPPA
Yang dimaksud dengan ”kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak” adalah 
hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, 
pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

• Memberi pertimbangan, hakim perlu melihat bahwa setiap anak baik itu pelaku 
maupun korban memiliki kesempatan untuk bertumbuh kembang.

• Pasal 3 huruf f dan n UU SPPA: bahwa setiap anak berhak untuk tidak dijatuhi 
pidana mati atau pidana seumur hidup dan memperoleh pendidikan 
mewujudkan keadilan restoratif : hukuman yan tepat & pemulihan korban scr adil.
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Putusan TPESA terdahulu

• Putusan No. 1356/Pid.B/2017/PN. Bks
• Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bon
• Putusan No.  27/Pid.Sus/2020/PN Sag 
• Putusan No.  66/Pid.Sus/2018/PN Amb
• Putusan No. 535/Pid.Sus/2019/PN Dps

• identitas korban tidak disamarkan dan 
• terdapat foto-foto wajah dan tubuh korban tanpa busana 
• pelaku maupun korban tidak dirahasiakan identitasnya
• tidak mempertimbangkan Konvensi Hak Anak
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Studi Kasus TPESA
• Kasus A: Anak pelaku TPESA
• Kasus B: Anak korban TPESA

Peserta untuk mengidentifikasi prinsip penting untuk menyusun 
pertimbangan putusan dengan contoh kasus A dan B dan Tiap
 Kelompok untuk presentasi dan ditanggapi kelompok lainnya.
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