
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ;  

1. Batasan usia anak menurut Ulama NU Lampung adalah sepakat pada saat 

mereka telah mengalami Ihtilam  bagi anak laki-laki dan haidl bagi anak 

perempuan. Adapun usia yang disepakati oleh mereka ialah dengan 

mengikuti pendapat termasyhur yaitu bila telah sempurna berusia 15 tahun. 

Memberikan Hukuman penjara kepada anak menurut Ulama NU Wilayah 

Lampung dilapangan ditemukan dua pendapat, pertama; boleh anak 

diberikan hukuman berupa penjara, apabila dipandang perlu dan sebagai 

upaya pencegahan anak yang lain melakukan kejahatan. Kedua; bagi anak 

tidak boleh diberikan hukuman penjara, karena anak dalam hukum Islam 

mutlak tidak terkena hukuman. Tetapi, kepada anak hanya diberikan ta’zir 

(hukuman) yang berfungsi dan bersifat sebagai ta’dib 

(Pendidikan/mendidik), yang diberikan tanpa harus menyakiti fisik dan 

jiwa anak.  

2. Dalam hukum Islam batas usia anak adalah baligh, adapun syarat baligh 

adalah bila telah mengalami ihtilam, dan atau haidl bagi anak perempuan, 

atau telah sempurna usianya 15 tahun. Dan secara mutlak dalam hukum 

Islam anak terbebas dari sanksi hukuman, oleh karena anak  tidak terkena 

khitob. Selain itu ta’zir anak sepenuhnya diserahkan kepada oarng 

tua/gurunya. Adapun yang dimaksud penjara anak dalam hukum Islam 
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adalah menahan mereka di dalam rumah. Untuk diberikan pengajaran dan 

penjelasan atas kesalahan mereka. 

B. Saran   

Demikian uraian demi uraian dalam penulisan skripsi ini, Ada beberapa 

hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah, ulama dan masyarakat, semua ini 

dalam rangka memenuhi harapan bersama untuk menciptakan keluarga, 

masyarakat dan negara yang taat hukum. Semua itu tentunya bermula dari 

pendidikan keluarga, masyarakat dan lingkungan. Selain daripada itu, perlu 

adanya peran serta ulama dan formulasi hukum yang tepat dan terbaru yang 

disesuaikan dengan keadaan masyarakat saat ini. Karena dalam hukum positif 

saat ini penentuan batas usia dewasa anak, rata-rata pada usia 18 tahun.  

Ulama NU melalui Lembaga Bahtsul Masa’il dapat memberikan 

sumbagsih kepada pemerintah dalam melakukan revisi UU tentang batasan 

usia anak, mengingat kondisi dan keadaan anak Indonesia saat ini. Yang 

semestinya batas usia dewasa disesuaikan dengan hukum Islam, mengingat 

mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. 

Selain masyarakat Indonesia yang muslim, juga untuk memberikan 

perlindungan kepada anak-anak Indonesia dari segala macam perbuatan yang 

berlawanan dengan norma dan nilai dalam masyarakat. Melindungi anak-

anak dari perbuatan salah bukan semata tugas orang tua, namun semua 

elemen memiliki tanggungjawab untuk memelihara keluarga dan masyarakat 

kita dari kerusakan. Sebagai manusia yang memiliki tanggungjawab tersebut 

kita berikan arahan dan pendidikan moral serta nilai kepada anak-anak kita, 
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supaya tercipta generasi yang kita harapkan yaitu sesuai dengan Syari’at 

agama dan perundang-undangan negara. 

Pentingnya hukuman diberikan kepada anak-anak dengan 

pertimbangan, pertama; kejahatan oleh anak di Indonesia telah memasuki 

tahap darurat, kedua; untuk mencegah meluasnya kejahatan tersebut kepada 

anak-anak lainnya, ketiga; mengajarkan kepada anak-anak untuk tertib 

hukum sebagai perwujudan cinta tanah air, dan keempat; untuk menciptakan 

masyarakat yang harmonis, tertib, adil dan saling menghormati hak dan 

kewajiban masing-masing individu.  

 


