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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Cita ideal masyarakat secara umum menginginkan anak-anak yang sehat, cerdas, 

ceria, serta terjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang mereka. Namun realitas 

sosial menunjukkan sesuatu yang berbeda bahkan kadang-kadang berlawanan dengan 

cita ideal yang kita angankan. Berbagai belahan dunia, baik negara maju maupun 

negara-negara terbelakang dan berkembang, menunjukkan fenomena yang sama. Anak 

remaja dengan berbagai alasan harus berurusan dengan hukum.  Di seluruh dunia ada 

puluhan ribu kalaulah bukan ratusan ribu anak yang berkonflik dengan hukum, dengan 

dua pertiga di antaranya berada dalam penjara, dan sisanya dalam pengawasan lembaga-

lembaga sosial (Supeno, 2010). 

Anak yang berkonflik dengan hukum di negara Indonesia cukup 

memprihatinkan. Berdasarkan data pada bulan Juli 2013, jumlah anak yang berstatus 

tahanan dan narapidana  adalah sebesar 5730 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 

2233 anak berstatus tahanan (dengan rincian 2168 berstatus sebagai tahanan anak pria 

dan sisanya adalah tahanan anak perempuan) dan 3497 narapidana anak (dengan rincian 

3428 orang narapidana anak pria dan sisanya adalah narapidana anak perempuan) 

(Sistem Database Pemasyarakatan, data bulan Nopember 2013 dalam Kusumadewi, 

2013). Hal ini terjadi peningkatan dibandingkan bulan Desember tahun 2012 lalu 

sebanyak 181 anak sehingga jumlah anak di dalam rumah tahanan atau lembaga 

pemasyarakatan bertambah (Sistem Database Pemasyarakatan, data bulan Desember 

2012 dalam Kusumadewi, 2013). 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa anak yang 

melakukan tindak pidana diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. 

Dalam perspektif Konversi Hak Anak / KHA (Convention The Rights of The Children/ 

CRC, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi 

khusus (Children in need of Special Protection/CNSP). 

Sebagian anak yang berhadapan dengan hukum di antaranya terjerat Pasal 338 

KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana 

pembunuhan. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh peneliti pada bulan Mei 

2015 di Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas II A di Kutoarjo, terdapat 62 orang 

narapidana anak yang berada dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan yang terdiri 

dari 61 narapidana anak laki-laki dan 1 narapidana anak perempuan. Adapun rinciannya 

adalah sejumlah 42 orang kasus kesusilaan, 5 orang kasus pembunuhan berencana, 1 

orang kasus penganiayaan, 7 orang kasus pencurian, 2 orang kasus perampokan, 1 orang 

kasus narkotika, 2 orang kasus pembunuhan anak, 1 orang kasus KDRT, dan 1 orang 

kasus pelacuran/trafficking (Data Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga 

Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Per Tanggal 4 Mei, 2015). Selanjutnya, kasus yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan anak.     

Wawancara dilakukan terhadap dua informan berinisial MLM dan SP. Saat dilakukan 

wawancara, keduanya berusia ± 17 tahun. Keduanya terjerat pasal yang berbeda namun 

memiliki persamaan dalam hal yang menyebabkan korban meninggal. Berikut 

pernyataan salah satu informan penelitian MLM saat diminta untuk menceritakan 

kronologi peristiwa pembunuhan yang dilakukan : 

Pertama waktu awal mula waktu sore-sore itu saya pergi. Pergi dari rumah 

sama temen. Lha itu mbak kenapa kok bisa ngeblank sore itu, sebelume saya udah 
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pusing dibuat sendiri taulah gitu, terus pulang jam sembilan masih dalam keadaan 

ngenelah geleng-geleng (W1S1.4-9).  

Koncone ngejaki kui yo manut. Ngejaki, ayo ngene-ngene yowis mangkat. Nah 

kui bar jam sembilan pulang. Kebo ngampiri neng ngomah karo korbane, ngejak lungo 

tapi kan wis, pas Kebo masuk rumah kan dia punya rencana lho nyerang pisau... bar 

kui rencana bareng kon melu, terus aku melu bar kui metu muter-muter nggolek nggon 

lah. Ketemune neng sawah, dalan tapi pinggir-pinggire sawah. Terus kan sendalku, 

sendale kan pura-pura jatuh, terus pas itu kan beatnya behenti, tit. Berhenti, terus saya 

turun, lha pas saya balik, Kebo udah nusuk, nusuk korbannya pake pisau, tapi pisaunya 

tu ndak nancep, cuma bengkong. Lha trus Kebonya kan ngelawan, Kebo terjungkel trus 

saya lari saya pukul der der der Kebonya jatuh ke Sawah, terus Kebo jatuh ke bawah, 

nha terus gitu terjadi perkelahian antara Kebo dan korban, tapi korbannya mati karena 

nggak bisa nafas gitu di lumpur (W1S1. 23-43). 

Pernyataan tersebut mendorong kita untuk bertanya lebih jauh mengapa hal 

tersebut dapat terjadi khususnya pada seorang anak yang masih di bawah umur. Dalam 

batasan hukum, seseorang dikatakan anak apabila belum dan atau berusia maksimal 18 

tahun. Sehingga, untuk anak-anak yang belum mencapai usia 18 tahun masih berada 

dalam perlindungan hukum.   

Menurut Masrun (1974), berbagai faktor penyebab seringkali menjadi daya 

penggerak bagi seseorang untuk melakukan pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan 

berencana (planned murder), biasanya seorang calon pembunuh sudah mengetahui siapa 

calon korban yang akan dibunuhnya, sedangkan dalam kasus pembunuhan tak 

berencana (unplanned murder), seseorang membunuh orang lain karena adanya konflik 

emosional antara dirinya dengan calon korban. Konflik sosio-emosional ditengarai oleh 

suatu masalah yang tak bisa terselesaikan dengan baik.   

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi seorang anak di bawah umur 

melakukan kejahatan dapat ditinjau dari kondisi keluarga, akses pada senjata yang 

digunakan untuk melakukan kejahatan, serta efek alkohol. Sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Wilson dan kolega (2006) serta Synder dan Sickmund (2006) di 
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Amerika Serikat tentang kriminalitas remaja di Inggris, mereka menemukan bahwa 

pelaku kejahatan kekerasan anak banyak yang berasal dari rumah yang tidak harmonis, 

anak-anak dari latar belakang sosial-ekonomi rendah, anak-anak dengan akses senjata 

tanpa pengawasan yang cukup, anak-anak yang pernah mengalami kekerasan dan 

pengabaian, serta anak yang menggunakan atau menyalahgunakan zat adiksi terlarang 

(Brown, 2010 dalam Margaretha, 2013). Faktor demografis dan jenis kelamin juga 

memiliki peran penting dilakukannya pembunuhan. The Uniform Crime Reports (dalam 

Krahe, 2005) mengungkapkan bahwa angka pembunuhan di daerah metropolitan lebih 

tinggi (6 per 100.000) dibandingkan di daerah pedesaan dan kota-kota yang lebih kecil 

(4 per 100.000). Sumber yang sama memperlihatkan bahwa laki-laki jauh melampaui 

perempuan baik sebagai korban (76%) maupun sebagai pelaku (90%) pembunuhan. 

Smith dan Brewer (dalam Krahe, 2005) melakukan penelitian di 176 kota-kota penting 

di Amerika Serikat. Proporsi rata -rata perempuan yang menjadi korban pembunuhan 

kurang dari 25%. 

Selain itu, Baumseiter, dkk (dalam Krahe, 2005) menyoroti peran self esteem 

yang terancam sebagai pemicu pembunuhan. Mereka menyatakan bahwa harga diri 

yang terlalu tinggi atau tidak stabil lebih berkemungkinan untuk menimbulkan tindakan 

kekerasan daripada self esteem yang rendah. Kecemasan, manic-depresi, skizofrenia dan 

kecenderungan gangguan kepribadian merupakan aspek psikologis yang perlu 

dipertimbangkan sebagai faktor risiko lain seorang anak di bawah umur melakukan 

kejahatan. Kecenderungan kepribadian yang sering diasosiasikan dengan perilaku 

kejahatan adalah : 1) Narsisme, (perasaan dan pikiran bahwa diri adalah spesial dan 

lebih unggul daripada orang lain, serta menganggap orang lain rendah dan tidak 

memiliki hak) ; 2) Psikopatik (demi mencapai tujuannya tanpa ragu 
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menyakiti/merugikan orang lain tanpa rasa bersalah). Beberapa perilaku anak yang 

mengindikasikan gangguan kepribadian dapat mulai tampak sejak masa kanak, seperti 

perilaku dan sikap kejam terhadap hewan dan makhluk yang lebih lemah, isolasi sosial, 

pembangkangan berulang, riwayat tindakan kriminalitas ringan, obsesi yang tidak sehat 

dengan kamatian, pengalaman melakukan kekerasan dan memulai kebakaran, hal ini 

diungkapkan oleh Margaretha (2013) dalam website resmi www.psikologiforensik.com.   

LaFree (dalam Krahe, 2005) mengungkapkan bahwa berbagai faktor ekonomis, 

politis, dan kultural, yang sebagian besar di antaranya ternyata tidak berhubungan 

dengan terjadinya perbedaan pada angka-angka pembunuhan diberbagai negara 

(misalnya tingkat industrialisasi, pengangguran, urbanisasi, dan proporsi pemuda dalam 

populasi). Tetapi terdapat beberapa indikasi bahwa derajat ketidaksetaraan ekonomi 

dalam suatu negara dan angka pertumbuhan penduduk berhubungan positif dengan 

angka pembunuhan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Aristoteles bahwa 

kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak 

diperbuat untuk memperoleh apa perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan (Santoso, 

2003). 

Studi terhadap 201 orang yang dilakukan oleh John McCord (1987) 

menyimpulkan bahwa variabel kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, 

konflik orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, kekerasan ayah secara signifikan 

mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan atau harta 

kekayaan. Ketidakhadiran sang ayah tidak dengan sendirinya berkorelasi dengan 

tingkah laku kriminal (Alam, 2010).    

http://www.psikologiforensik.com/
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Hal di atas menunjukkan bahwa tidak hanya orang dewasa saja yang lazim 

membunuh, akan tetapi anak-anak di bawah umur pun juga dapat melakukan hal yang 

sama, serta dinamika yang ditunjukkan pun dapat berbeda antara anak-anak dan orang 

dewasa. Oleh karena itu perlu dikaji lebih serius dan mendalam tentang faktor penyebab 

yang melatarbelakangi tindakan membunuh yang dilakukan anak di bawah umur 

sehingga kedepannya dapat meminimalisir kasus terjadinya kejahatan khususnya 

pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang apa saja 

aspek psikologis dan faktor eksternal yang mempengaruhi anak di bawah umur 

melakukan pembunuhan serta bagaimana dinamika psikologisnya? 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan dinamika psikologis narapidana anak pelaku pembunuhan.  

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah khazanah keilmuan khususnya 

dalam bidang psikologi forensik dan psikologi kriminal yang terkait dengan 

dinamika psikologis narapidana anak pelaku pembunuhan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi peneliti 

selanjutnya tentang gambaran dinamika psikologis narapidana anak pelaku 
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pembunuhan, sehingga kedepannya dapat digunakan sebagai acuan 

penelitian di bidang yang relevan dalam lingkup yang lebih luas lagi. 

b. Lembaga Pemasyarakatan 

Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran serta 

memahami lebih detil tentang aspek dan faktor penyebab psikologis 

narapidana anak yang melakukan pembunuhan. 

c. Masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan kepada 

masyarakat, agar kedepannya dapat saling bekerjasama dalam 

menciptakan lingkungan yang humanis dalam mencegah lahirnya anak-

anak pelaku kejahatan.  

d. Pengadilan 

Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak pengadilan dalam 

memutuskan perkara anak berhadapan dengan hukum.  

e. Orang Tua 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi orang tua, sehingga 

diharapkan kedepannya para orang tua lebih memperhatikan aspek 

psikologis religius dalam mendidik dan melakukan pengawasan terhadap 

anak dari lingkungan yang tidak diinginkan.   


