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Dengan ini menyatakan bahwa : 

 

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan  penelitian saya sendiri, tanpa 

bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing. 

2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan 

sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan 

dicantumkan dalam daftar pustaka. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran , maka saya bersedia menerima 

sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi 

ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas 

Muria Kudus. 
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dan harta didalamnya. 
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ABSTRAK SKRIPSI 

 

Skripsi yang berjudul “PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK 

SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan 

Negeri Pati Nomor : 182/Pid.B/2008/PN.Pt.)”  ini secara umum bertujuan untuk 

mengetahui pertimbangan apakah yang melatarbelakangi hakim didalam 

menjatuhkan sanksi hukum dalam kasus Geng Nero, mengetahui sanksi hukum 

apakah yang paling tepat dijatuhkan pada anak dalam kasus Geng Nero. 

 Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan 

yuridis normatif. Dalam hal teknik penngumpulan data, penulis menggunakan 

data sekunder dan data primer. 

 Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya 

dianalisa secara normatif kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai 

permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat 

ilmiah. 

 Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi terhadap anggota Geng Nero yang melakukan tindak pidana 

penganiayaan didasarkan pada 2 (dua) faktor yaitu faktor yuridis dan faktor non 

yuridis serta laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh 

BAPAS. Faktor yuridis yaitu pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang 

terungkap di dalam persidangan. Fakta-fakta tersebut diperoleh dari kesesuaian 

keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan yang 

semuanya itu menjadi satu rangkaian. Faktor yuridis dalam kasus Geng Nero ini 

yang dijadikan pertimbangan hakim yaitu terpenuhinya unsur-unsur pasal 170 

ayat (1) KUHP yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa. 

Sedangkan faktor non-yuridis yaitu pertimbangan hakim yang hanya bertitik tolak 

pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Faktor non-yuridis dalam kasus Geng Nero ini yang dijadikan 

pertimbangan hakim yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa telah 

menghebohkan kota Pati karena terekpos media masa dan hakikat perbuatan 

tersebut dapat menyebabkan orang lain ketakutan. 

Sanksi hukum yang tepat dalam kasus Geng Nero seharusnya pidana 

bersyarat bila penerapan sanksi terhadap anak nakal lebih mengedepankan 

kesejahteraan anak dan kepentingan anak diatas kepentingan lainnya serta 

meletakkan ide pemidanaan sebagai ultimum remidium karena pelaku tindak 

pidana dalam kasus Geng Nero ini adalah anak-anak dan perbuatan yang 

dilakukan juga tidak mengganggu aktivitas korban tindak pidana dalam kasus ini.  

 

 

 

Kata Kunci : Anak, Sanksi Pidana, Pertimbangan Hakim 
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