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ABSTRAK 
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang 
Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur. Purbo Dwi Prasetyo C.100.080.042. 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak di 
bawah umur melakukan tindak pidana pembunuhan, pertimbangan hakim dan 
kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak di 
bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini termasuk 
penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif, dengan cara melakukan 
penelitian mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 
pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Sragen dan 
Surakarta. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor 
penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan adalah faktor ekonomi dan 
faktor pergaulan anak. Peran hakim dalam menerapkan sanksi pidana pada 
terdakwa yang masih anak di bawah umur yaitu bukan semata untuk pembalasan 
namun sebagai pendidikan dan membuat efek jera bagi terdakwa anak agar tidak 
mengulangi perbuatannya tersebut, serta bersifat pendidikan yang menunjukkan 
pada masyarakat terutama anak-anak agar tidak melakukan tindakan tersebut. Dan 
kendala hakim yaitu kesulitan dalam mencari keterangan secara langsung dari 
terdakwa yang masih anak-anak, merasa takut pada saat pemeriksaan di 
persidangan, serta pelaku tindak pidana adalah anak sedangkan korbannya juga 
anak, sehingga faktor yang memberatkan dan meringankan saling bertentangan. 

 
Kata kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Anak Pelaku, Tindak Pidana Pembunuhan. 
 

ABSTRACT 
Implementation of Penal Sanctions Against Perpetrators of Criminal Acts of 
Munder conducted by Children Under Age. Purbo Dwi Prasetyo C.100.080.042. 
Law of Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
Legal researchaims to determine the factors that led tominors a crime of munder, 
the judgeconsideredin applying criminal sanctions against minorsasperpetrators of 
munder, and the constraintsfaced by judgesin applying criminal sanctions againts 
children under the age of criminal homicide. This research isa descriptive 
empirical juridical, by doing research on the application of criminal santions 
against perpetrators Crime Munder by Child Underagein the City of Sragen and 
Surakarta. Based on the results of the discussioncan be concluded that the factors 
causing child munder is a crime of ecomonic factors and social factors of children. 
The role of judgesin applying criminal sanctions to defendants who are 
stillminorsisnot just forrevenge butaseducation and create deterrent effect 
foraccused child not torepeat his actions, as well aseducationareshowing the 
publicespecially childrennot totake action them. Andconstraints that judgeshave 
difficulty finding the information directly from the defendant’schildhood, fearful at 
the time of the trial, and the perpetratoris the child while the childvictimsas well, so 
that the aggravating factors and alleviateconflincting. 
Keywords: Implementation of Criminal Sanctions, Child Actors, Crime Munder.
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PENDAHULUAN 

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber 

daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, 

yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus, 

memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan 

dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan 

seimbang.1 

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.2 

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 1bahwa yang di 

maksud dengan anak yaitu:3 

“Orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, 
tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. 
 

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, 

karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan 

kejahatan termasuk kategori anak atau bukan.4Anak melakukan tindak pidana 

yakni apabila melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada. 

                                                            
1Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 3. 
2Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 1.  
3Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 40.  
4Bambang Purnomo, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 147. 
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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”.5 

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 

ataupidana pengawasan,sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan 

barang-barangtertentu 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.6 

Perumusan masalah yang hendak penulis uraikanyaitu: (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, dan (3) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi hakim dalam 

menerapan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak 

pidana pembunuhan. 

Tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut: (1) Tujuan Penelitian: (a) 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 

pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, (b) Untuk mengetahui 

pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak di bawah 

umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, dan (c) Untuk mengetahui 
                                                            
5Darwan Prinst, Op. Cit, hal. 24. 
6Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, hal. 31. 
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kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap 

anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan; (2) Manfaat 

Penelitian: Diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang nyata dan 

memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan mengenai hukum pidana, 

sertamemberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk 

pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu yang telah diperoleh. 

Kerangka Pemikiran 

“Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang 

secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu dengan mencocokan 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”.7 

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, serta untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak yang 

berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan 

perlindungan khusus.8Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua 

                                                            
7Moeljatno,1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Yogyakarta: 
Bina Aksara, hal. 20. 
8Radeen, 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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berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan 

anak”.9 

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, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya 

adalah: 

Barangsiapadengan 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.10 
 

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. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Sragen 

dan Pengadilan Negeri Surakarta. Data pada penelitian ini meliputi data primer 

dan data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

maupun bahan hukum tersier. Data primer berupa sejumlah keterangan atau fakta 

                                                            
9Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
10Adami Chazawi, 2002, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
hal. 80. 
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yang secara langsung dan hasil wawancara dengan hakim di lokasi penelitian yang 

dipilih oleh penulis. Data sekunder digunakan sebagai pendukung dari data 

primer. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara, 

setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan analisis data. Adapun proses 

analisis yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan tiga cara yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data 

yang digunakan bersifat kualitatif. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Anak Di Bawah Umur Melakukan 

Tindak Pidana Pembunuhan 
 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Sragen 

dan Pengadilan Negeri Surakarta diketahui bahwa ada 3 (tiga) faktor yang 

dapat menyebabkan anak di bawah umur melakukan tindak pidana 

pembunuhan, yaitu antara lain:11 (1) Faktor Ekonomi, pada dasarnya dengan 

kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah (orang miskin) dapat juga 

sering melakukan di luar kejiwaan yang biasanya berdampak ke anak. Ketika 

hampir semua kebutuhan anak tersebut tidak dapat dipenuhi, maka anak 

tersebut mencoba dengan jalannya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya itu 

dengan suatu bentuk kejahatan, yaitu dengan melakukan suatu bentuk tindak 

pidana. (2) Faktor Lingkungan Masyarakat, kejahatan anak ditimbulkan dari 

lingkungan dikarenakan dari lingkungan yang relatif dengan kekerasan, maka 

akan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan masyarakat yang tidak 

lain terhadap perkembangan perilaku anak karena sifat pengaruh anak sangat 

                                                            
11Sahat Sihombing, Hakim Pengadilan Negeri Sragen, Wawancara Pribadi, Sragen, Selasa, 04 
September 2012, Pukul 10.00 WIB, danBintara, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara 
Pribadi, Surakarta, Rabu, 27 Juni 2012, Pukul 09.00 WIB. 
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besar terhadap hal-hal yang negatif dan positif. (3) Faktor Pergaulan Anak, 

pergaulan juga sebagai point penting dalam membentuk kepribadian anak, 

dengan alasan bahwa dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, 

anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarga untuk kemudian 

menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam 

dengan cara mencari dan masuk pada suatu keluarga baru dengan subkultur 

yang baru yang sudah memiliki sifat kenakalan, sehingga anak tersebut 

banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya 

memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan 

perilaku buruk, dengan melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formil.  

Berdasarkan literatur disebutkan bahwa anak di bawah umur dapat  

melakukan tindak pidana disebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling 

berkaitan, yakni:12 (1) Faktor Keluarga, keluarga merupakan lingkungan yang 

terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan dimana anak mendapatkan 

pendidikan yang pertama kali. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif 

bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang kurang baik akan 

berpengaruh negatif. Oleh karena itu, baik buruknya suatu keluarga 

mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan seorang anak.(2) 

Faktor Pendidikan dan Sekolah, sekolah sebagai media atau perantara yang 

ikut bertanggungjawab atas pendidikan dan pembinaan jiwa anak-anak, baik 

pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (character). Dalam hal 

ini, sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan 

keluarga bagi anak dan selama mereka menempuh pendidikan di sekolah 

                                                            
12Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, hal. 20-25. 
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terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya juga interaksi anak dengan 

guru yang mereka lakukan sering menimbulkan akibat sampingan yang 

negatif bagi perkembangan mental anak. (3) Faktor Pergaulan Anak, 

pergaulan anak dalam lingkungan masyarakat juga sangat mempengaruhi 

terjadinya tindak pidana yang dilakukan anak yang disebabkan dari 

lingkungan rumah tangga dan kurangnya pendidikan dari orang tuanya, 

sehingga anak lebih bebas bergaul baik diluar lingkungan keluarga maupun 

lingkungan luar sekolah. (4) Faktor Pengaruh Media-massa, pengaruh media-

massa pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak, keinginan atau 

kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang 

timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Demikian pula 

tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan sangat berpengaruh negatif 

serta tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak, apabila 

tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas sehingga dengan 

mudah mempengaruhi perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan 2 (dua) kasus yang menjadi objek kajian dalam penelitian 

ini, serta berdasarkan hasil wawancara yang sudah penulis lakukan.13 Maka 

disini penulis berkesimpulan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak 

pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah sebagai 

berikut: (1) Perkara Nomor Register: 88/Pid.Sus/2006/PN.Srg adalah faktor 

ekonomi, (2) Perkara Nomor Register: 71/Pid.Sus/2011/PN.Ska adalah faktor 

pergaulan anak. 

                                                            
13Wawancara dilakukan terhadap Sahat Sihombing, Hakim Pengadilan Negeri Sragen, Wawancara 
Pribadi, Sragen, Selasa, 04 September 2012, Pukul 10.00 WIB, dan Bintara, Hakim Pengadilan 
Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Rabu, 27 Juni 2012, Pukul 09.00 WIB.  
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B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Sanksi Pidana terhadap Anak 
Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan 
 

Dalam perkara registrasi Nomor 88/Pid.Sus/2006/PN.Srg. Hakim 

terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa 

Penuntut Umum, serta keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan 

barang bukti yang diajukan di dalam persidangan. Berdasarkan kasus 

pembunuhan dengan pelaku anak di bawah umur yang pernah disidangkan di 

Pengadilan Negeri Sragen ini bentuk surat dakwaannya berupa dakwaan 

subsidair, maka menurut hukum Majelis hakim tertebih dahulu akan 

mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP dan 

semua unsurnya telah terbukti dan terpenuhi, juga adanya keyakinan dari 

majelis hakim bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak 

pidana “pembunuhan berencana secara bersama-sama” maka para terdakwa 

dapat dijatuhi pidana. Kemudian hal-hal yang juga harus dipertimbangkan, 

yaitu harus melihat hal-hal yang memberatkan: (1) meskipun para terdakwa 

masih anak-anak namun perbuatannya sangat sadis dan cara-caranya 

melakukan perencanaan pembunuhan itu sama dengan tindakan orang dewasa 

yang sudah biasa melakukan tindakan pidana, (2) perbuatan para terdakwa 

sangat meresahkan masyarakat secara umum dan khususnya masyarakat 

Sragen yang selama ini kondusif, (3) para terdakwa tidak mengakui secara 

terus terang dan berusaha menutup-nutupi kesalahannya dalam persidangan, 

para terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan, (4) terdakwa II adalah 

murid yang nakal di SMP Negeri II Sragen dan pernah di skors, (5) setelah 

para terdakwa membunuh korban keesokan harinya masih tega membakar 
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mayat korban. Sementara hal-hal yang meringankan: (1) terdakwa I, II dan 

terdakwa III belum pernah di hukum.Selain itu karena para terdakwa juga 

masih anak di bawah umur, hakim juga harus mempertimbangkan laporan 

penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Permasyarakatan 

(BAPAS). Maka hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Damar 

Purnomo dan terdakwa Aditya Hidayatullah dengan pidana penjara masing-

masing selama 10 (sepuluh) tahun, sementara terdakwa Resky Puspita Adi 

dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para 

terdakwa berada dalam tahanan.14 

Sementara dalam perkara registrasi Nomor 71/Pid.Sus/2011/PN.Ska. 

Hakim mempertimbangkan adanya barang bukti dan keterangan saksi-saksi 

dipersidangan yang mengarah bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak 

pidana pembunuhan berencana, maka terungkap fakta-fakta hukum serta 

dakwaan primair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang melanggar Pasal 

340 KUHP telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 

Selain itu, dikarenakan terdakwa masih anak di bawah umur, maka sebelum 

menjatuhkan putusannya hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang 

memberatkan: (1) perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, (2) perbuatan 

Terdakwa memupus harapan orang tua korban yang mengharapkan anaknya 

dapat mengangkat derajat orang tuanya. Sementara hal-hal yang 

meringankan: (1) terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga 

                                                            
14Sahat Sihombing, Hakim Pengadilan Negeri Sragen, Wawancara Pribadi, Sragen, Selasa, 04 
September 2012, Pukul 10.00 WIB. 
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tidak menyulitkan jalannya sidang, (2) terdakwa berlaku sopan dipersidangan. 

Serta hakim dalam menjatuhkan putusan juga menggunakan hati nurani 

berupa keyakinan yang kuat bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan dapat 

dijatuhi pidana tanpa adanya pengaruh dari manapun, serta juga harus 

mempertimbangkan laporan penelitian dari petugas pembimbing 

kemasyarakatan (BAPAS) yang berisi latar belakang kehidupan anak yang 

bersangkutan, keadaan kehidupan keluarga, dan keadaan serta tanggapan 

masyarakat terhadap tindak pidana yang telah dilakukan anak, maka dalam 

perkara ini hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raka Sinuarga 

dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada 

dalam tahanan.  

C. Kendala-kendala Yang Dihadapi Hakim Dalam Menerapkan Sanksi 
Pidana terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana 
Pembunuhan 
 

Dalam perkara registrasi Nomor 88/Pid.Sus/2006/PN.Srg, tidak ada 

kendala-kendala apapun yang dihadapi dalam menerapkan sanksi pidana 

terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. 

Karena dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana 

(menjatuhkan putusan) dapat didasarkan pada tuntutan yang diajukan oleh 

Jaksa Penuntut Umum, bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, 

keterangan saksi-saksi, laporan hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan 

(BAPAS). Serta point yang penting yaitu anak yang di hadapkan di depan 
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persidangan harus didampingi oleh orang tua, Penasehat Hukum, dan dari 

Balai Permasyarakatan (BAPAS).15 

Sementara dalam perkara register Nomor 71/Pid.Sus/2011/PN.Ska, 

terdapat kendala-kendala yaitu terdakwa yang masih anak di bawah umur 

merasa takut pada saat proses pemeriksaan di depan persidangan, dengan 

alasan mungkin terdakwa belum pernah berhadapan langsung dengan Hakim, 

Penuntut Umum, dan petugas lainnya, sehingga hakim kesulitan dalam 

mencari keterangan secara langsung dari terdakwa anak tersebut. Serta hal 

lain yang menjadi kendala yaitu adanya pengaruh dari keluarga terdakwa 

maupun keluarga korban yang memiliki keinginan masing-masing, maka 

disini hakim harus bersifat profesional dan objektif. Intervensi dari luar juga 

merupakan hambatan hakim dalam bentuk aksi atau demo masyarakat yang 

menginginkan terdakwa dihukum seberat-beratnya.16 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: (a) Faktor 

hukumnya sendiri, yakni undang-undang; (b) Faktor penegak hukum, yakni 

pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (c) Faktor sarana 

atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) Faktor masyarakat, 

yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; (e) Faktor 

kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup.Kelima faktor tersebut saling 

                                                            
15Sahat Sihombing, Hakim Pengadilan Negeri Sragen, Wawancara Pribadi, Sragen, Selasa, 04 
September 2012, Pukul 10.00 WIB. 
16Bintara, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Rabu, 27 Juni 
2012, Pukul 09.00 WIB. 
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berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, 

serta merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.17 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berkesimpulan 

bahwasarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam 

penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak 

mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar dalam 

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Sarana 

atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil 

penegakan hukum akan mencapai tujuannya. 

PENUTUP 
Kesimpulan 
 

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan 

anak di bawah umur antara lain: (1) Faktor ekonomi, (2) Faktor lingkungan 

masyarakat, (3) Faktor pergaulan anak.Berdasarkan 2 (dua) kasus yang menjadi 

objek kajian dalam penelitian ini, faktor yang menyebabkan anak di bawah 

melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu: (1) faktor ekonomi,(2) faktor 

pergaulan anak itu sendiri.  

Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak di 

bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Dari kedua putusan 

dengan No. Registrasi 88/Pid.Sus/2006/PN.Srg dan No. Registrasi 

71/Pid.Sus/2011/PN.Ska. Kesimpulan penulis, pertimbangan yang diambil hakim 

                                                            
17Soerjono Soekanto, 2012,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 
Grafindo Persada, hal. 5-6. 
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pada kedua putusan secara objektif memperhatikan undang-undang (Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) dan hati nurani berupa 

keyakinan yang kuat bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan dapat dijatuhi 

hukuman pidana. Memperhatikan pula terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 

alasan terdakwa sampai tega melakukan perbuatan pembunuhan terhadap 

temannya sendiri, barang bukti dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan 

yang dapat membantu terungkapnya fakta yang sebenarnya terjadi, hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan terdakwa. Disamping hal-hal tersebut Hakim juga 

telah mendengarkan keterangan orang tua para terdakwa dan mendengarkan 

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Permasyarakatan (BAPAS). 

Secara umum kendala yang dihadapi hakim dalam menerapkan sanksi 

pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan 

diantaranya yaitu terdakwa yang masih anak-anak merasa takut pada saat proses 

pemeriksaan dipersidangan sehingga Hakim kesulitan dalam mencari keterangan 

secara langsung dari terdakwa anak tersebut. Disamping itu juga adanya pengaruh 

dari keluarga terdakwa maupun keluarga korban yang memiliki keinginan masing-

masing, serta dalam bentuk aksi atau demo masyarakat yang menginginkan 

terdakwa dihukum seberat-beratnya. 

Saran 

Hendaknya keluarga menciptakan suasana yang harmonis didalam 

memberikan pendidikan moral, karena hal tersebut membentuk watak atau 

karakter anak dalam berperilaku. 

Hakim seharusnya memperhatikan dalam menjatuhkan pidana pada 

terdakwa yang semuanya masih anak-anak yaitu bukan semata-mata untuk 
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pembalasan namun sebagai pendidikan dan membuat efek jera bagi terdakwa agar 

tidak mengulangi perbuatannya tersebut, serta bersifat pendidikan yang 

menunjukan pada masyarakat terutama anak-anak agar ke depannya tidak 

terjerumus untuk melakukan tindakan tersebut. 
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