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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum sebagai subsistem sosial menempati posisi penting dalam 

eksistensi negara modern, dan oleh karena itu masing-masing negara berusaha 

membangun sistem hukum sendiri. Secara teoritis-konseptual, dalam 

kehidupan sebuah negara yang berdaulat, berbagai karakteristik kebangsaan 

secara historis, sosio kultural dan ideologi serta politik, akan selalu melekat 

erat dan mewarnai karakter sistem hukum yang berlaku di Negara tersebut. 

Dalam konteks ke-Indonesiaan, karakteristik kebangsaan Indonesia yang 

berbhineka tunggal ika, merupakan pula karakter dari sistem hukum 

Indonesia.1 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara 

Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat). 

Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi 

manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.2 

Masyarakat kita terdiri dari beberapa susunan, dari anak-anak, remaja, 

dan orang dewasa. Anak sebagai generasi muda inilah yang nantinya 

diharapkan mampu membawa masa depan bangsa ke arah yang lebih baik dan 

                                                            
1Natangsa Surbakti, 2001, Kembang Setaman Kajian Hukum Pidana, Surakarta: Muhammadiyah 
University Press, hal. 9. 
2Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 33. 
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menjadi tumpuan bagi generasi sebelumnya. Oleh karena itu dalam usaha 

menciptakan kelangsungan hidup bangsa diperlukan adanya suatu pembinaan 

terhadap arah secara kontinyu demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan 

perkembangannya. 

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah 

berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus 

pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek pelaksana 

pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, 

tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan Anak Indonesia berarti melindungi 

potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, 

menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945.3 

Adapun yang dimaksud dengan hukum anak adalah sekumpulan 

peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur 

dalam hukum anak itu, meliputi: Sidang pengadilan anak, Anak sebagai 

pelaku tindak pidana, Anak sebagai korban tindak pidana, Kesejahteraan 

Anak, Hak-hak Anak, Pengangkatan Anak, Anak Terlantar, Kedudukan Anak, 

Perwalian, Anak Nakal, dan lain sebagainya.4 

Dalam hukum pidana telah ada peraturan hukum yang mengatur secara 

khusus tentang Peradilan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak. Dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang 

tersebut, bahwa yang dimaksud dengan anak yaitu:  

                                                            
3Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 
hal. 1.  
4Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 1.  
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“Orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) 
tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum 
pernah kawin”. 
 

Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai 

berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.5 

“Anak melakukan tindak pidana yakni apabila melanggar ketentuan 

dalam peraturan hukum pidana yang ada. Ketentuan tersebut misalnya, 

melangggar pasal-pasal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar di luar 

KUHP, seperti tindak pidana narkotika, tindak pidana ekonomi, dan lain 

sebagainya”.6 

Sanksi pidana terhadap Anak Nakal, menurut Pasal 23 Undang-Undang 

Nomor3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, meliputi pidana pokok dan 

pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, 

pidana denda atau pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan dapat 

berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. 

Selain pidana, anak yang melakukan pidana juga dapat diberikan tindakan 

dikembalikan kepada orang tua, diserahkan kepada Negara, atau departemen 

sosial.7 

Perilaku anak yang menyimpang bahkan melanggar hukum cukup 

kompleks dan beragam. Perilaku menyimpang anak yang sering terjadi adalah 

penggunaan obat-obatan terlarang, tindak kekerasan, pelecehan seksual dan 

lain sebagainya. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah kecenderungan 

                                                            
5Ibid, hal. 2. 
6Ibid, hal. 24. 
7Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, hal. 31. 
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makin maraknya tindak pidana pembunuhan berencana yang tidak hanya 

dilakukan orang dewasa, tetapi juga telah dilakukan oleh anak. Tindak pidana 

pembunuhan berencana tersebut telah diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). 

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa 
orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, 
paling lama dua puluh tahun”. 

 
Batasan anak nakal yang dapat diperkarakan dan 

dipertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dalam sidang 

peradilan adalah seorang anak yang minimal berumur 8 (delapan) hingga 18 

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Namun demikian anak pada 

umur tersebut cenderung belum memiliki stabilitas emosional yang memadai 

sebagaimana orang dewasa. Oleh karenanya pelanggaran-pelanggaran hukum 

yang dilakukannya masih dapat dikategorikan sebagai kenakalan anak atau 

kenakalan remaja. 

Agar dapat terwujudnya suatu tata cara pemeriksaan anak di depan 

Pengadilan diperlukan beberapa lembaga dan perangkat hukum yang mengatur 

tentang anak serta dapat menjamin pelaksanaanya dengan berasaskan 

keadilan, salah satunya adalah perangkat undang-undang tentang tata cara 

pemeriksaan anak. 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak yang di dalamnya diatur mengenai tata cara pemeriksaan 

anak di Pengadilan, diharapkan mampu menjamin perlindungan hak-hak anak 

dalam keseluruhan proses pemeriksaan di Pengadilan. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA 

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG 

DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR”. 

 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Penulis membatasi masalah pada penerapan sanksi pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di 

Pengadilan Negeri Sragen dan Pengadilan Negeri Surakarta. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan 

yang dilakukan oleh anak di bawah umur? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana 

terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan? 

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi hakim dalam menerapan sanksi 

pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana 

pembunuhan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak 

pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana 

terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam 

menerapkan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku 

tindak pidana pembunuhan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai 

dalam penelitian hukum ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang nyata 

dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan mengenai 

hukum pidana, khususnya tentang faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah 

umur, pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah 

umur, serta kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam menerapkan 

sanksi pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana 

pembunuhan. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk 

pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis 

dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh. 
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D. Kerangka Pemikiran 

Suatu tindakan yang merugikan orang lain atau tindakan yang 

melawan hukum ada yang disebut tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini 

dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana serta tindak pidana 

merupakan pelanggaran terhadap norma atau kaidah sosial yang telah ada 

dalam masyarakat. 

Hukum menurut Subekti, melayani tujuan negara tersebut dengan 

menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat pokok untuk 

mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. “Ditegaskan selanjutnya, 

bahwa adil itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan 

keseimbangan yang membawa ketentraman dihati orang, dan jika dilanggar 

akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan”.8 

“Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan 

yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu dengan mencocokan 

dengan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan yaitu Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi 

pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita 

mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan 

hukum atau tindak pidana”.9 

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan 

abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan 

                                                            
8Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 41. 
9Moeljatno, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, 
Yogyakarta: Bina Aksara, hal. 20. 
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dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil 

apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman. Disebut abstrak, karena 

perbuatan ini tidak  menunjuk bentuk kongkret tertentu. Oleh karena itu dalam 

kenyataan secara kongkret, perbuatan ini dapat beraneka macam wujudnya, 

misalnya menembak, mengampak, memukul, membacok, meracun, dan lain 

sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.10 

Pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) mulai Pasal 338, 339 dan 340 KUHP. Pembunuhan biasa diatur 

dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena 
pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.   
 

Sementara itu, Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat 

dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat 

ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, 

diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah: 

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencara terlebih dahulu 
menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan 
rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama 
waktu tertentu, paling lama 20 tahun.11 

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 

bahwa ancaman pidana untuk anak pelaku tindak pidana ditentukan setengah 

dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa dan tidak boleh lebih dari 

10 tahun. 

                                                            
10Adami Chazawi, 2002, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
hal. 58-59. 
11Ibid, hal. 80. 
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Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di 

Pengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, 

harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan 

prasarana khusus. Sanksi yang diberikan kepada anak  sesuai dengan prinsip 

kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak 

yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan, apabila 

ditahan/dipenjarakan ia harus dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak 

dan tidak bersama orang dewasa. Untuk menjamin perlindungan terhadap 

anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak 

yang membutuhkan perlindungan khusus.12 

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak disebutkan: 

”Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan 
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. 

 
Dari pasal tersebut jelas ditegaskan bahwa bukan hanya orang tua yang 

bertanggungjawab untuk melindungi anak-anak, akan tetapi Negara dan 

masyarakat pun harus berperan di dalamnya. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap permasalahan penelitian dari 
                                                            
12Radeen, 2010, Hak Anak, dalam  http://radeeen.student.umm.ac.id/2010/07/29/hak-anak/ diakses 
Sabtu, 16 Juni 2012 Pukul 21:30 WIB. 
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aspek yuridis dan praktik hukum di masyarakat tentang penerapan sanksi 

pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh 

anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Sragen dan Pengadilan Negeri 

Surakarta. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang 

bersifat deskriptif.13 Penulis akan menggambarkan tentang penerapan 

sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan 

oleh anak di bawah umur, khususnya di dalam ruang lingkup wilayah 

hukum Pengadilan Negeri Sragen dan Pengadilan Negeri Surakarta. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri Sragen dan Pengadilan 

Negeri Surakarta dengan pertimbangan bahwa di Kota tersebut ada kasus 

pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data yang berupa keterangan-keterangan yang bersumber dari pihak-

pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. 

Pihak-pihak tersebut ialah Hakim Pengadilan Negeri Sragen dan 

Pengadilan Negeri Surakarta yang pernah mengadili dan memutus 

kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah 

umur. 

                                                            
13Ammirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, hal. 25. 
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b. Data Sekunder 

Dalam penelitian hukum data sekunder berupa bahan-bahan pustaka 

yang terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer meliputi: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak; 

c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak; 

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder meliputi sumber data secara langsung dari 

beberapa literatur, artikel, dokumen-dokumen, putusan hakim 

Pengadilan Negeri Sragen dan Pengadilan Negeri Surakarta 

mengenai kasus yang terkait, serta berbagai macam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan sumber-sumber lain yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk 

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
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sekunder, misalnya kamus-kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif 

dan sebagainya.14 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan 

Dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, 

mempelajari, dan mengutip bahan-bahan yang berupa buku-buku, 

makalah-makalah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Wawancara (interview) 

Dalam hal ini berupa pengajuan pertanyaan terhadap pihak-

pihak yang secara langsung terkait dan wawancara dilakukan secara 

sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.15 

6. Metode Analisis Data  

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode 

analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara 

sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai 

kejelasan masalah yang dibahas.16 

 

 

                                                            
14Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal: 
117. 
15Ammirudin dan Zainal Asikin, Op. Cit, hal. 82. 
16Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, hal. 57. 
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F. Sistematika Skripsi  

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, 

serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika 

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan 

dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 

metode penelitian serta sistematika skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang tinjauan umum tentang tindak 

pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan, tinjauan umum 

tentang anak serta tinjauan umum tentang peradilan anak. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang faktor yang 

menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak 

di bawah umur, pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana 

terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, serta 

kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam menerapkan sanksi pidana 

terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. 

Bab IV Penutup berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan 

hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut. 

 


