
 

 

BAB IV  

ANALISIS 

A. Batasan Usia dan Hukuman Penjara Bagi Anak Menurut Ulama NU 

Lampung  

Berkaitan dengan siapa yang dimaksud dengan anak, dari semua 

pendapat yang didapat oleh penulis dari para narasumber diantaranya; 

Khairuddin Tahmid., Moh Bahruddin, Yusuf Baihaqi, Ihya Ulumuddin, 

Cecep Badruddin Hasan Basri, Afif Ansori, RM Sholeh Bajuri, Syamsuddin 

Thohir, dan Munawwir, secara umum para ulama NU ini menyatakan bahwa, 

batasan usia seseorang masih disebut anak adalah di bawah usia baligh, yang 

menurut mereka telah banyak dibahas di dalam kitab-kitab fiqih klasik.  

Menurut mereka Usia 9 tahun merupakan batasan minimal yang 

diajukan sebagai syarat seorang anak dapat disebut baligh asal terpenuhi 

sebab-sebab menjadi dewasanya anak. Mereka sepakat dalam menyikapi 

batasan usia yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i mengenai batas maksimal 

baligh. Mereka menjelaskan bahwa batasan umum yang dikemukakan oleh 

Imam Syafi’i, merupakan batasan usia maksimum. Artinya bila anak sampai 

dengan batas usia 15 tahun belum mengalami tanda-tanda tersebut diatas 

dikarenakan beberapa faktor, maka usia 15 tahun menjadi tanda bagi anak 

yang berbeda tersebut. Dengan demikian, anak yang telah masuk pada usia 15 

tahun sudah mempunyai tanggungjawab terhadap dirinya sebagaimana 

mereka yang telah mengalami baligh pada usia dibawah 15 tahun. 

Mengenai hukuman penjara ini, sebagian narasumber menyatakan 

boleh memenjarakan anak dengan syarat, bila anak tersebut telah dewasa 



75 
 

 

menurut hukum Islam, dalam hukum Islam anak yang berusia baligh 

(dewasa) biasanya terjadi pada usia 10 tahun.  Biasanya anak usia 10 tahun 

ada yang telah mengalami mimpi basah atau haid bagi anak perempuan yang 

menjadi sebab mereka dapat mengandung,  dengan ketentuan batas usia 

maksimal adalah 15 tahun.  

Diantara para narasumber yang membolehkan adalah beliau 

Khairuddin Tahmid, Moh Bahruddin, RM Sholeh Bajuri, Ihya Ulumuddin, 

Afif Ansori, dan Munawwir, dalam ungkapannya mengenai kebolehan 

dengan bermacam manfaat dan tujuan dari pemberian hukuman tersebut. 

Mereka diberikan hukuman atas kesalahan adalah harus, bilamana mereka 

telah melakukan kejahatan yang berat, berulang dan dapat membahayakan 

terhadap lingkungan lain. Tetapi bila mereka harus dipenjara pemerintah 

harus menyiapkan tempat khusus untuk mereka dengan tetap memenuhi hak-

hak mereka yang telah diatur oleh Undang-undang dan Lembaga HAM 

internasional.  

Menurut penulis pandangan ulama yang membolehkan terkait 

pemberian hukuman penjara kepada anak, adalah berdasarkan keadaan 

masyarakat Indonesia  saat ini. Selain itu, dalam kitab Fathul Mu’in (dalam 

bab Sholat) dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk memukul atau 

menghukum anak bila dia tidak mau melaksanakan sholat.  

Penulis mengambil analogi meninggalkan sholat sebagai bahan 

kiasan terhadap pelanggaran lain, sholat yang dalam suatu hadis Nabi SAW. 

dikatakan sebagai induk segala ibadah, dimana amal pertama yang akan 
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pertanyakan di hari kiamat. Dari itu, bila perkara sholat yang begitu besar 

dampaknya bagi kehidupan kaum muslimin tidak boleh ditinggalkan dan bagi 

mereka akan disiksa bila meninggalknya. Penulis melihat bahwa pemberian 

hukuman penjara yang dibolehkan oleh sebagian dari ulama juga berdasrkan 

pertimbangan hadis mengenai perintah sholat. 

Pernyataan sebagian yang lain yaitu Hafidhuddin Hanief, Yusuf 

Baihaqi, Kiai Cecep Badruddin Hasan Basri, dan Syamsuddin Thohir, mereka 

menjelaskan bahwa anak hanya bisa dikenai hukuman atas kesalahan yang 

mereka lakukan. Tetapi karena mereka anak, maka hukuman yang diberikan 

haruslah bersifat mendidik, artinya hukuman itu bukan bentuk balasan, 

melainkan hukuman pendidikan yang menjadi sebuah bentuk kasih sayang 

orang tua terhadap kehidupan anak.  

Menurut mereka hadis Nabi SAW. mengenai boleh memberikan 

ta’zir adalah merupakan bentuk hukuman yang sangat ringan, bukan ta’zir 

yang berat, menurut mereka penjara itu merupakan sebuah hukuman yang 

berat bagi anak. Yang dimaksud dengan ta’zir ringan yaitu bentuk hukuman 

yang pelaksanaannya tidak menyakiti, baik itu fisik atau psikis anak. Memang 

secara umum ta’zir merupakan suatu bentuk hukuman yang kadarnya 

ditentukan oleh negara (hakim). Hukuman penjara dalam peraturan yang oleh 

pemerintah dibuat adalah bentuk hukuman paling berat dalam lingkungan 

peradilan anak. Oleh karena itu, dalam rangka membangun jiwa serta akal 

yang sehat sebagian dari para ulama yang berpendapat bahwa anak tidak bisa 

atau tidak boleh dipenjara demi kemaslahatan anak tersebut (masa depan).  
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Selain itu, menurut penulis pertimbangan yang diberikan ulama 

mengenai hukuman ringan untuk anak adalah, agar kita sebagai orang tua dan 

guru dan menghantarkan anak menuju masa dewasa dengan keadaan akal dan 

jiwa yang sehat, sehingga tidak terjadi pelanggaran oleh karena jiwa dan akal 

mereka sehat. Dan jika melihat hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh 

Imam Abu Dawud, ....diangkat qolam (hukum) dari dari tiga golongan orang, 

pertama orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai sehat dan anak-anak 

sampai mereka dewasa. Yang dalam kalimat lain berbunyi ... dari anak-anak 

sampai ihtilam (mimpi basah). Menjadi alasan kuat bahwa walaupun anak itu 

sudah baligh tetapi mereka belum berakal, maka hukum yang diberikan atau 

status mereka adalah golongan anak-anak (masa tamyiz). 

Dengan melihat pertimbangan dari berbagai pendapat yang 

semuanya telah sesuai dengan dasar hukum yang ada,  penulis melihat bahwa 

semua pandangan hukum mengenai anak, adalah sah saja diberikan dengan 

melihat pertimbangn-pertimbangan selanjutnya. Kita perlu melihat dampak 

positif dan negatif dari pemberian hukuman kepada anak, jika dengan 

memberikan hukuman penjara kepada anak akan berdampak positif, baik bagi 

anak itu sendiri maupun lingkungannya maka hukuman dapat diberikan, 

namun jika sebaliknya, maka hukuman sebaiknya diganti dengan hukuman 

lain yang sifatnya dapat mendidik dan mengembangkan potensi anak tersebut. 

B. Batasan Usia dan Hukuman Penjara Bagi Anak dalam Perspektif 

Hukum Islam 
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Berkaitan dengan siapa yang dimaksud dengan anak, Hukum Islam 

memberikan batasan usia 9 tahun sebagai batasan minimal yang syarat 

seorang anak dapat disebut baligh asal terpenuhi sebab-sebab menjadi 

dewasanya anak.  Imam Syafi’i memberikan batas maksimal baligh bagi anak 

sampai dengan batas usia 15 tahun apabila belum mengalami tanda-tanda 

tersebut diatas dikarenakan beberapa faktor, maka usia 15 tahun menjadi 

tanda bagi anak yang berbeda tersebut.  

Dengan demikian, anak yang telah masuk pada usia 15 tahun sudah 

mempunyai tanggungjawab terhadap dirinya sebagaimana mereka yang telah 

mengalami baligh pada usia dibawah 15 tahun.Batasan ini tidak berbeda jauh 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh para Ulama NU Lampung, karena 

memang mereka memberikan pernyataan atas dasar sumber yang sama yaitu 

hukum Islam.  

Dalam hukum Islam disebutkan bahwa manusia sebagai mukallaf  

(yang menerima hukum) bukan hanya sekedar baligh namun harus sempurna 

akalnya. Karena dalam memahami khitob (titah Allah) yang berasal dari Al-

Qur’an dan Syari’at diperlukan akal sebagai alat untuk memahami khitob 

tersebut. Dalam perjalanan hidup akal seseorang tumbuh secara bertahap dan 

tidak dapat dilihat (tersembunyi), adapun yang terlihat adalah tanda telah 

sempurnanya akal bersamaan dengan balighnya manusia tersebut.   

Dalam pandangan hukum Islam, memberikan hukuman kepada 

setiap orang yang melakukan pelanggara adalah diharuskan sebagai bentuk 

balasan atas kesalahan mereka (Q.S. As-Syura ayat 40), kemudian mengenai 
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hukuman penjara kepada anak  yang dijadikan sebagai ta’zir adalah tidak 

boleh, karena hukuman ta’zir anak adalah dengan dipukul yang tidak 

menyakitkan jiwa dan badannya anak bukan dengan dipenjara. Sebagaimana 

disyaratkan oleh Hadis Nabi SAW, yang telah disebutkan dalam Bab III 

sebelumnya, mengenai kebolehan memukul anak yang enggan melaksanakan 

sholat setelah mereka berusia sepuluh tahun.  

Bila memang anak tersebut telah baligh, maka secara syari’at Islam 

dia dapat diberikan hukuman atas dosanya. Tetapi sesuai syarat sebagai 

mukallaf, anak tersebut harus pula sehat akalnya ketika melakukan kesalahan. 

Jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka anak ini masih dikatakagorikan 

anak-anak dalam syariat Islam dan dia dihukumi sebagai anak-anak yang 

terbebas dari sanksi. Anak-anak ini hanya bisa dikenakan diyat dan kifarah 

bila melakukan kejahatan jiwa seperti membunuh, dan dikenakan diyat bila 

melakukan perusakan terhadap harta orang lain.  

Tegasnya penulis mengklasifikasikan hukuman yang boleh diberikan 

kepada anak-anak sesuai dengan hukum Islam. Anak-anak tidak boleh 

diberikan hukuman penjara, hukuman mereka bila melakukan kejahatan dan 

pelanggaran hanya dapat berupa diyat atau kifarah. Apabila anak tersebut 

masuk kategori anak ghoiru mumayyiz, mereka hanya diberikan hukuman 

ta’zir ringan, baik dengan pukulan yang tidak menyakitkan, diperingatkan 

dan hal lain yang bersifat mendidik. Bila terjadi kerugian materi maka wali 

wajib mengganti kerugiannya (diyat).  
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Kemudian menanggapi pendapat para Ulama yang membolehkan 

adalah merupakan suatu bentuk keluwesan hukum Islam, dengan melihat 

pertimbangan akal pada setiap anak yang telah baligh diusia muda (9 atau 10 

tahun ) berbeda-beda. Karena dalam hukum Islam, syarat sebagai mukallaf 

adalah berakal, mungkin mereka ada yang sudah sempurna dan adapula yang 

belum sempurna akalnya. Oleh karenanya ta’zir penjara kepada mereka boleh 

saja asalkan tidak lebih dari satu hari (24 jam). Adapun yang berhak 

memberikan hukuman penjara kepada anak adalah orang tua, hal ini sebagai 

upaya memberikan pendidikan dan pengarahan secara langsung (sebagai 

bentuk tanggungjawab) terhadap anaknya. Karena ta’zir penjara untuk anak 

dalam hukum Islam tidak diatur secara khusus, selain itu penjara yang ada 

pada masa Rasulullah SAW. adalah dengan mencegah orang-orang yang 

melakukan kesalahan (ma’shiyat) didalam Masjid atau rumah.  

Dengan demikian, seorang anak yang telah melakukan kesalahan dan 

menyebabkan dampak yang luar biasa diperkenankan kepada orang tua untuk 

mencegah mereka keluar dari rumah atau memenjarakan mereka dirumah 

yang tidak lebih dari sehari. Dengan diberikan pengarahan dan penjelasan 

bahwa apa yang telah dilakukannya adalah salah dan tidak bermanfaat, baik 

itu bagi si anak maupun bagi orang lain (korban). Upaya ini dilakukan untuk 

menjamin rasa keadilan masyarakat dan untuk mewujudkan maslahat. 

  


