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Suasana sidang pembacaan Pledoi oleh kuasa hukum terdakwa Sang Dewa (Ibu
Anggi) pada Senin 21 September 2015



Foto bersama hakim anak (Bapak Lukman, SH) selaku hakim yang
menyelesaikan perkara Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi, saat sedang
melakukan wawancara pada tanggal 24 Mei 2017 di Pengadilan Negeri Kendari.



Pedoman Wawancara

A. Wawancara Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017

1. Mengapa diversi hanya dibatasi hanya batas penjatuhan pidanannya diata 7 tahun

sedangkan anak dibawah umur seringkali melakukan hal-hal yang melanggar hukum yang

notabenenya perilaku yang hukumannya diatas 7 tahun seperti dalam kasus residivis

pencurian yang menjadi objek penelitian penulis saat ini ? masihkah ada upaya hakim

melakukan diversi terhadap anak yang berumur kurang dari 16 tahun ?

2. Dalam proses persidangan bolekan anak didampingi oleh orang tuanya ?

3. Bagaimana menghindarkan anak dari tekanan-tekanan selama proses perkaranya

dijalankan ?

4. Selain jenis kriminalnya, apalagi yang menjadi pertimbangan hakim lainnya sehingga

meskipun anak masih berada di usia dibawah 16 tahun tetap dipenjarakan selama 1 tahun

?  apakah faktor usia dan lingkungan dapat menjadi alasan diringankannya hukuman

terhadap anak ? sebab anak masih dalam masa transisi.

5. Degan adanya unsur pemberatan yang disebabkan kerena terjadinya pengulangan pada

tahun 2016, apakah hal tersebut tidak lagi menjadi patokan pemberatan terhadap huuman

yang dibebankan terhadap anak agar dapat berubah ?

6. Mengeapa hukuman terhadapp tindak pidana pertamma yanng dilakukan anak jauh lebih

berat di bandingkan dengan dengan hukuman untuk tindak pidana ke-dua oleh anak

(sadewa)

7. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian hukuman terhadap anak agar

anak dapat berubah menjadi lebih baik?



8. Bagaimana dengan proses diversi yang dilakukan oleh pihak berwajib ? sudahkah sesuai

dan evektif dilakukan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan ? sebab dalam UU SPPA

tidak secara detail menjelaska mengenai implementasi dari proses diversi tersebut.

9. Bagaimana dan seberapa besar peran penasehat hukum terhadap pembelaan selama proses

perkara berlangsung, bagaimana tanggapan Hakim terhadap pembelaan yang dilakukan

terhadap kasus ini ?

10. Sejauh pengetahuan hakim, apakah dilapas telah ada pendamping khusus anak semacam

pendamping psikologi anak, agar hasil akhir yang didapatkan tidak lagi terulang seperti

saat keluar dari Rumah Tahanan Negara ?

11. Bagaimana dengan sarana penal dan penal menurut hakim ? seberapa evektiif dilakukannya

terhadap penyelesaian dan perbaikan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum

saat ini ?

B. Wawancara Penasihat Hukum pada tanggal 29 Mei 2017

1. Bagaimana penanganan kasus sadewa selama perperkara dari tahap pertama sampai

dengan penyelesaian?

2. Bagaimana tanggapan penasihat hukum terhadap hukuman yang diberikan oleh hakim

pengadilan Negeri Kendari ?

C. Wawancara Hakim pengadilan pada tanggal 29 Agustus 2017

1. Pada pasal 486 bahwa hukuman harus ditambah dengan sepertiga hukum tehadap

hukuman pokok yang dijatuhkan terhadap anak,dalam pemberian hukumannya, seperti



apa tahap-tahap yang dilakukan hakim dalam hal ini yang dalam tuntutan jaksa

menuntut agar anak dijatuhi hukuman selema satu tahun?

2. Apakah persoalann residivis anak serta berdasarkan bukti-buktinya menjadi alasan

pembertan hukuman yang diperoleh anak atau hanya menjadi penguat bahwa sang anak

memang memiliki tabiat jahat dan memang benar-benar bersalah ?

3. Antara Undang-Undang sebelumnya dan Undang-Undang yang baru (UU SPPA) yang

telah ada dan digunakan saat ini apakah lebih melindungi hak-hak anak ?

4. Menurut hakim sendiri bagaimana dengan penanggulangan terhadap anak yang masih

dibawah umur yang telah berhadapan dengan hukum, seberapa besar tingkat evektifitas

hukuman yang ada saat ini agar tujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan saat ini

dapat diminimalisir ?
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1. Menyatakan Anak sang Dewa Alias Dewa tersebut diatas, terbuKi secara sah

dan meyakinkan bers-al.ah m.e-laKuKan tind-at<. p-rdana'Pe-nc-qrian dalam Ke-adaan

memberatkan";

2- M-e-njatuhkan pjd-qna- Keps-deAns( oJeh- KaLe-na- itu- d--e-ngan pid-ana- p-'qnia'ra

setama 7 (tujuh) bulan;

3.. M.enelap.Kan masa B.e.n.a-ngkap-.a-n d.a.n ala.u. pe.naha-nan yq.ngtelah d.tjajani AnaK

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

1. M.errelePfen, Anaf -tpl?p-- Cttab-au'

S.MenetrapkanagaranakditempatkanpadaLembagaPembinaanKhususAnak

(LP5AIKence$;

6. MenetaPkan barang buktiberuPa:

Sepeda motor Suzuki Shogun 125 Wama Hitam' Nomor rangka

MHBBF4SCA9JI 60564, Nomor Mesin F496-1D305;

Qike-m.balikan kepada Nqs-qn S'Qi;

7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000'00

(dtlatib-u.turjaf.t);.

DemikiandiputuskanpadahariRabu,tranggal2gJuni2016,oleh

Lukman Akhmad, s.H., sebagai Hakim pada pengadilan Negeri Kendari, dan

diucapkan dalam sidang. terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu iuga'

dengan dibantu oleh syukriadi, s.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

69-nda-n- se-rta d-ih.a-din o-J-e-h- M-u-h-a-mm'a-d- J"uIn Ta!'-a-h" S--'fl" Penuntut U'murr da-n

Anak.didampingiPenasihatHukumnya,PembimbingKemasyarakatan,dan

o-tal|glga ana&

.t:d
'tt

Hat 10 dari 10 hat.Putusn No'l3trlid'Sus'Anald201trPN'Kdi



PENGADILAIY I{EGERI KENDARI
Jl. Mayjen SutoyoNo. 37 I (0401) 321511-321714

Kendmi - Sulawesi Tenggara

ST]RAT KETERANGAI\I TELAH MENELITI
Nomor : W23.U1{ g5o tET lXil20fi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIOP

Pangkat

Jabatan

Nama

NIM

: HASAI.IUDIN, SH

: 1960M131985031002

: PenataTK.I. (IIVd)
l

: Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kendari

: MEILA ASTRTYANI ABDIJLLAH

: 13020101001

Menyatakan bahwa yang tercantum namanya berikut inl :

Fakultas / Prog. Studi : Syariah dan Ilmu Hukuq

Universitas : Instihrt Agama Islam Negeri Kendari

adalah benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kendari berupa

pengumpulan data-data / informasi dalam rangka penyusunan Skripsi Program Sarjana

(S1), sesuai dengan judul Skripsi :*Ttnjauan Yaridis Terhadap Hukuman Bogi Residivis

Pencurian oleh Anak di Bawah Umar Perspektif Hakum Positif dan Hukum Pidana

Islnm (Stadi An atisis Putus an No. I 3/Pid. S us-Anakl2 0 rcnN.Kdi'.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digpnakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 03 November 2017
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7. Agama : Islam
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10. Alamat : Jl. RE Martadinana Kel. Purirano Kec. Kota Kendari
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12. E-Mail : Meilaastriyaniabdulla@Gmail.Com

B. DATA KELUARGA
1. Nama Orangtua

a. Ayah : Abdullah Saleh S.Sos
b. Ibu : Asni

2. Nama Saudara Kandung : Rusli Abdullah
: Muh. Hasbi Abdullah
: Muh. Amrin Fajar Abdullah
: Meila Astriyani Abdullah
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7 Muharram 1439 H

Peneliti,

Meila Astriyani Abdullah
13020101001


