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 Anak Pelaku tindak Pidana : Pelaku atau
Korban;

 Dalam tindak pidana tertentu sebagaimana
dalam TOR misalnya narkotika, terorisme, 
perdagangan orang adalah tindak pidana
yang memiliki karakter khusus yaitu organize 
crime dimana pelakukany merupakan suatu
jaringan terorganisasi

 Menjadi berbeda bila yang terjadi adalah
Kekerasan Dalam rumah Tangga
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 Pihak yang disuruh (lihat usia anak)
 Pihak yang turut serta
 Pihak yang membantu melakukan
Dalam hal ini anak biasanya diposisikan sebagai
pihak yang mempermudah terjadinya tindak
pidana.
Misalnya : dalam narkotika atau terorisme ia
adalah kurir.
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 Tidak dapat diminta pertanggungjawaban
pidana utamanya mereka yang usianya masih
dibawah 7 tahun.

 Atau bila diatas 7 tahun: tipu muslihat atau
daya paksa/overmacht
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 Tahu dan sadar atas apa yang dilakukan?
 Tahu atau sadar adanya kerjasama yang 

terjadi antara apa yang dilakukan dengan
tujuan “kelompok”?

 Berkepentingan akan hasil dari tindak pidana.
Hati-hati karena :
ia disamanakan dengan pelakuPUSANEV_B

PHN



 Memberikan sarana, kesempatan aau
keterangan

 Sadar bahwa sarana, keterangan atau
kesempatan adalah untuk melakukan tindak
pidana

 Membantu orang melakukan tindak pidana
adalah hal yang dikehendakinyaPUSANEV_B

PHN



Pembantu atau orang 
yang turut serta

= pelaku
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 Lebih banyak berbicara tentang perlindungan
saksi dan korban termasuk saksi dan korban
anak.
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 Penangkapan 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam
 Rehabilitasi : 

 Rehabilitasi medis
 Rehabilitasi sosial

(Agak berbeda dengan SPPA yang mengenal rehabilitasi
medis)
 Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum

cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan
masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi
medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah
untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan
melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (Pasal 55 
ayat (1) agak berbeda dengan konsep diversi atau tindakan
dalam SPPA)
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 Pembantuan dan permufakatan jahat di 
pidana 15 tahun;

 Penangkapan 7 hari
 Penahanan penyidik : 6 bulan
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 Sebagai hukum pidana, hukum acara maupun
hukum pelaksanaan pidana yang bersifat khusus
terhadap anak.

 Hukum pidana dalam kaitannya dengan jenis
dan penjatuhan sanksi;

 Hukum acara dalam hal penuntutan dan
peradilan

 Hukum pelaksanaan pidana dalam kaitannya
dengan proses pelaksanaan pembinaan baik
melalui diversi maupun pelaksanaan putusan
pengadilan yang bersifat penjatuhan pidana
atau tindakan.
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 Dalam hal adanya ketentuan khusus yang 
berkaitan dengan pembuktian misalnya:
Dalam UU PKDRT dalam ketentuan pasal 51 
dimana adanya pengecualian asas unus testis 
nullus testis, maka hal demikian berlaku
dalam perkara anak sepanjang hal ini tidak
diatur dalam UU SPPAPUSANEV_B
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 Pasal 79 Ayat (3) SPPA : minimum khusus
pidana penjara tidak berlaku terhadap anak

Hal ini menjadi kekhususan yang berlaku dalam
semua ketentuan UU yang harus menjadi

pedoman bagi jaksa dan hakim dalam
menuntut dan menjatuhkan pidana.PUSANEV_B
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 Ada ketentuan khusus dalam UU perlindungan
anak yang sama dengan undang-undang lain 
misalnya UU PKDRT dan UU Perdagangan
Orang.

 Contoh sederhara eksploitasi seksual = 
perdagangan untuk tujuan pelacuran = 
kekerasan seksual (bila ada hubungan keluarga
inti atau dalam PKDRT dalam lingkup rumah
tangga)

 Dalam hal ini perlu harmonisasi perundang-
undangan.
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 Lex specialis derogat legi generalis
 Lex specialis logis/systematische
 Les posteriori derogat legy priori

Keberlakuannya amat bergantung dari
permasalahan yang timbul dalam penanganan

perkara di lapangan.

 Asas yang berlaku dalam UU SPPA menjadi asas
yang berlaku umum

 Asas dalam ketentuan UU menjadi yang khusus
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