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 Anak merupakan masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas 
perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan 
kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk 
menjaga dan mempelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang 
dibebankan oleh hukum. Adapun perumusan masalah di dalam penulis skripsi ini 
yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada 
anak dan proses hukum dalam menjatuhkan putusan pidana oleh penegak hukum 
di Peradilan Pidana Anak. Negara dalam menjatuhkan pidana anak pun haruslah 
menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap 
dihormati apalagi terhadap seorang anak. Oleh karena itu, pemidanaan harus 
mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan 
kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.  

Adapun jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif, Sifat 
penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat Penelitian Deskriptif analitis. Yaitu 
penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. lokasi 
penelitian adalah di Pengadilan Negeri Stabat yang sekaligus lokasi untuk 
memperoleh data putusan No. 440/PID.B.A/2014/PN-Stb. waktu penelitian pada 
tanggal 1 Maret - 30 April 2015. Teknik pengumpulan data secara primer, 
sekunder dan tersier.  

Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia adalah perlindungan melalui hukum yang menjamin 
hak-hak dan kewajiban anak yang seimbang serta timbal balik sebagaimana sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peradilan pidana 
anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana yang 
menyangkut anak. Proses hukum dalam menjatuhkan putusan pidana oleh 
penegak hukum di Peradilan Pidana Anak adalah dikarenakan penjatuhan Putusan 
Hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, 
maka dari itu tentu Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan 
dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar 
anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri 
sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi  keluarga, bangsa, dan negara. 
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