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PENERAPAN SANKSI PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI 

PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN 

(Studi Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Btg) 

 

Abstrak 

 

Tujuan Penelitian ini adalah; a) Untuk mengetahui faktor penyebab anak dibawah 

umur melakukan tindak pidana pencurian; b) Untuk mengetahui pertimbangan 

hakim untuk menjatuhkan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian; c) 

Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi anak dibawah umur yang 

melakukan tindak pidana pencurian.Pengumpulan data yang diperlukan atau 

dipakai sebagai materi penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, 

karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-

asas hukum Penerapan Sanksi Pidana Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku 

Tindak Pidana Pencurian.Berdasarkan Hasil penelitian bahwa Faktor Penyebab 

Anak Dibawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian adalah a) Faktor dari 

dalam dirinya sendiri; b) Faktor ekonomi; c) Faktor lingkungan; d) Faktor 

penegakkan hukum; e) Faktor perkembangan global. 

 

Kata Kunci: Faktor Pencurian, Pidana Pencurian, Penyelesaian Hukum di      

Pengadilan 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is; a) To find out the factors causing underage children 

to commit theft; b) To find out the judge's consideration to impose sanctions on 

the child who is a criminal offender; c) To know the application of criminal 

sanctions for minors who commit criminal acts of theft. Data collection that is 

needed or used as research material uses the following methods: The approach 

method used in this research is normative method, because in this research which 

will be examined are the rules of law, the principles of law Application of 

Criminal Sanctions for Underage Children as Perpetrators of Crime of 

Theft.Based on the results of the study that the Factors Causing Children Under 

Age Doing Crime of theft are a) Factors in themselves; b) Economic factors; c) 

Environmental factors; d) Law enforcement factors; e) Factors of global 

development. 

 

Keywords: Theft Factors, Criminal Theft, Legal Settlement in Court 

 

1. PENDAHULUAN 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan 

bahwa; “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.Dengan demikian 

pembangunan hukum merupakan faktor yang determinative terhadap 
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pembangunan Negara”.1 “Negara hukum adalah negara yang meletakkan norma-

norma dasar dan norma turunan dalam bernegara untuk kepentingan hidup 

bersama segenap elemen dan komponen bangsa secara totalitas”.2 “Permasalahan 

besar dalam system penegakan hukum pidana khususnya pada anak adalah efek 

terhadap perkembangan psikologis dan masa depan bagi anak”.3 

“Seiring perjalanan waktu dalam kenyataannya dewasa ini pelanggaran 

hukum yang terdapat di dalam masyarakat tidak saja dilakukan oleh orang 

dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak”.4“Disebabkan saat ini sebagian 

besar orang tua mempriotaskan hidupnya untuk mencari nafkah yang terkadang 

melalaikan fungsinya sebagai orang tua dari anak-anaknya. Hal ini kemudian 

berakibat pada kehidapan dan perkembangan anak menjadi kurang terkontrol 

sehingga timbul kenakalan remaja dan tidak menutup kemungkinan anak 

melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan pidana”.5“Pelaksanaan hukuman 

akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak tentulah sangat 

berbeda dengan orang yang telah dewasa.Tindakan koreksi terhadap anak 

delinkuen haruslah lebih bersifat rehabilitasi daripada bersifat menghukum”.6 

“Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, 

bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan 

kekayaan harta benda lainnya.Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa 

dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-

hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak menpunyai kedudukan 

yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.7 

                                                           
1Dayanto, 2013, “Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis 

Pancasila”, Jurnal Dinamika HukumVol. 13, No.3, September 2013. 
2Ibid,. 
3Zainal Abidin,Penerapam Diversi Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak 

Pidana,Jurnal Ilmiah. Diakses Pada Tanggal 2 Juli 2017 
4 Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan: 

USU hal. 1. 
5 Komnas Ham. 2006. “Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya”. Buletin wacana, Edisi VII, Tahun 

IV, 1-3 November 2016.Hal.36 
6 Sumiadi, 2017, Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik  Dengan Hukum Di 

Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Mimbar Hukum Volume 29, Nomor 1, Februari 2017, Halaman 

43-53. 
7Uno, 2009, Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia. Cet. 

IV; Jakarta: Bumi Aksara, hal. 16-17. 
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“Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara 

pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu 

ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri”.8 ”Hak asasi anak 

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.”9 

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Btg mejelaskan berdasarkan 

keterangan Saksi SB yang telah kehilangan 2 (dua) buah handphone pada Kamis 6 

Juli 2017 sekitar Pukul 09.15 Rumah Saksi SB di Desa Daerah Kabupaten Batang. 

Tersangka mengambil 2 (dua) Handphone milik Saksi SB yaitu dengan cara 

awalnya anak sedang berada di sungai kemudian saat hendak kembali ke 

rumahnya Anak melewati rumah Saksi SB yang dalam keadaan terbuka lalu Anak 

masuk kerumah Saksi SB dan melihat 2 (dua) buah Handphone merk Advan yang 

berada di sebuah meja lalu Anak mengambil 2 (dua) buah Handphone merk 

Advan jenis tablet warna hitam dan Hammer warna putih hitam merah milik Saksi 

SB tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya. Selanjutnya Anak kembali 

kerumahnya dan menyimpan 2 (dua) buah Handphone tersebut di dalam rumah 

Anak dengan tujuan Anak untuk dimiliki secara melawan hukum. 

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Btg seorang anak melanggar 

ketentuan Pasal 362 KUHP yaitu: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang 

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 

secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak (UU SPPA) Pasal 1 butir (2) menyebutkan:  

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak 

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. 

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa: “Penahanan terhadap Anak tidak 

                                                           
8Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa, Hal. 36 
9Keputusan Menteri sosial, 2010,Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, hal.11. 
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boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/ Wali 

dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan 

menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak 

pidana”. 

“Perlindungan anak juga diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 

35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak 

Anak meliputi: 

a. non diskriminasi; 

b. kepentingan yang terbaik bagi anak; 

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 

d. penghargaan terhadap pendapat anak”.10 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis memilih judul skripsi: 

“Penerapan Sanksi Pidana Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak 

Pidana Pencurian”. 

Rumusan Masalah yang hendak diteliti adalah; a) Apa faktor penyebab 

anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian?; b) Pertimbangan hakim 

untuk menjatuhkan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian?; c) 

Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak dibawah umur yang melakukan 

tindak pidana pencurian? 

Tujuan Penelitian ini adalah; a) Untuk mengetahui faktor penyebab anak 

dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian; b) Untuk mengetahui 

pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana 

pencurian; c) Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi anak dibawah umur 

yang melakukan tindak pidana pencurian. 

2. METODE 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau 

                                                           
10Andika Wijaya  & Wida Peace Ananta, 2016,  Darurat Kejahatan Seksual, Jakarta: Sinar 

Grafika, hal. 91. 
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beberapa gejala hukumnya”.11 Adapun pengumpulan data yang diperlukan atau 

dipakai sebagai materi penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, 

karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-

asas hukum Penerapan Sanksi Pidana Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku 

Tindak Pidana Pencurian”.12 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Faktor Penyebab Anak Dibawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian 

Penyidik Polsek Batang menyatakan seoang anak melakukan tindak pidana 

pencurian berdasarkan dta Tahun 2017 yang diperoleh dikarenakan beberapa 

faktor. Faktu yang pertama adalah pendidikan. Tingkat pengetahuan terhadap 

aturan dalam cara hidup bermasyarakat mempengaruhi seorang anak untuk 

melakukan perbuatan jahat berupa mencuri. Pendidikan merupakan sarana bagi 

seorang anak untuk mengetahui perbuatan yang baik dan buruk. Selain itu, 

pendidikan memberikan pengetahuan kepada seorang anak bahwa perbuatan yang 

dilakukan memberikan manfaat atau tidak bagi dirinya, keluarga, dan lingkungan 

masyarakat sekitar”.13 

“Faktor yang mempengaruhi seorang anak melakukan tindak pidana 

pencurian yaitu berasal dari dalam dirinya sendiri. Seseorang yang memiliki 

tingkah laku yang baik akan mengakibatkan seseorang mendapatkan penghargaan 

dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik 

maka orang tersebut akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Seorang 

anak yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya secara positif 

akan dapat menghasilkan banyak manfaat, diantaranya bagi dirinya sendiri 

maupun bagi orang lain. Bagi seorang anak yang tidak dapat mengontrol dirinya 

sendiri bahkan seperti terombang-ambing oleh perkembangan akan terus terseret 

                                                           
11Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 7. 
12Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, hal. 52. 
13 AP, Penyidik Polsek Batang, Wawancara Pribadi, 15 Oktober 2018, Pukul 10.00 Wib. 
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arus kemana akan mengalir, entah itu baik atau buruk mereka akan tetap 

mengikuti hal tersebut”.14 “Kelengahan korban merupakan faktor daripada 

individu, hal ini dikarenakan kelengahan korban dapat menyebabkan terjadinya 

suatu kejahatan”.15 

“Faktor ketiga daripada seorang anak melakukan tindak pidana pencurian 

adalah faktor ekonomi. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak 

dapat ditolak pada setiap Negara. Sampai detik ini setiap pemerintahan suatu 

Negara tidak mampu mengataasi kemiskinan. Hampir setiap tahun harga 

kebutuhan pokok terus mengalamai peningkatan, hal ini tidak berjalan dengan 

pendapatan setiap individu yang pada realitanya banyak yang tidak mampu untuk 

mencukupi kebutuhan tersebut. Hal inilah yang menjadi penyebab seorang anak 

melakukan tindak pidana pencurian dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya 

setiap hari”.16 

“Faktor keempat daripada seorang anak melakukan tindak pidana 

pencurian adalah lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang 

memiliki peran atas terjadinya tindak pidana. Seseorang yang hidup dan tinggal 

dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya tindak pidana pencurian, 

maka disuatu waktu ia akan melakukan pencurian tersebut. Banyak hal yang 

membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan 

(pencurian), misalnya seperti kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, 

control dan lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang 

memiliki pekerjaan sebagai pencuri”.17 “Setiap orang memiliki pengaruh terhadap 

perbuatan yang dilakukan oleh anaknya, hal ini dikarenakan orang tua merupakan 

pihak yang bertanggung jawab dalam membentuk kepribadian seorang anak”.18 

“Faktor kelima dari terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan 

seorang anak adalah adalah penegakkan hukum. Minimnya jumlah hukuman yang 

diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak 

                                                           
14 AP, Penyidik Polsek Batang, Wawancara Pribadi, 15 Oktober 2018, Pukul 10.00 Wib. 
15 AP, Penyidik Polsek Batang, Wawancara Pribadi, 15 Oktober 2018, Pukul 10.00 Wib. 
16 AP, Penyidik Polsek Batang, Wawancara Pribadi, 15 Oktober 2018, Pukul 10.00 Wib. 
17 AP, Penyidik Polsek Batang, Wawancara Pribadi, 15 Oktober 2018, Pukul 10.00 Wib. 
18 AP, Penyidik Polsek Batang, Wawancara Pribadi, 15 Oktober 2018, Pukul 10.00 Wib. 
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membuat pekembangan tindak pidana tersebut mengalami perkembangan yang 

sangat signifikan. Pengaturan mengenai hukum pidana yang tidak maksimal 

memebuat pelaku tindak pidana tidak jera untuk melakukan pencuian tersebut. 

Selain itu, sulitnya keadilan yang diberikan terhadap korban merupakan masalah 

yang sampai saat ini belum bisa terpecahkan, hal ini berdampak pada perspektif 

bahwa Negara belum mampu melindungi setiap warganya yang mengalami 

masalah hukum, sehingga membuat warga masayarakat menyelesaikan tindak 

pidana pencurian dengan caranya sendiri seperti memukul sampai pada berujung 

kematian. Setiap pihak yang memiliki kewenangan membuat peraturan hukum, 

diharapkan kedepannya dapat memberikan secara jelas mengenai hukuman yang 

harus ditegakkan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak”.19 

“Faktor yang keenam atau yang terakhir dari pengaruh tindak pidana 

pencurian yang dilakukan oleh seorang anak adalah mengenai perkembangan 

global. Setiap perkembangan global memang memiliki dampak postif bagi suatu 

Negara, sedangkan bagi individu merupakan cara unutk seseorang menunjukkan 

bahwa dia mampu untuk emenuhi kebutuhan hidupnya. Seseorang yang memiliki 

harta yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini berdampak bahwa 

setiap orang akan saling bersaing unutk menjadi yang terbaik. Selain itu, dampak 

yang ditmbulkan dari persaingan tersebut adalah mereka yang dalam kelas 

ekonomi lemah atau miskin akan menggunakan berbagai cara untuk dapat 

bersaing dengan orang yang berada pada kelas sosial tinggi atau kaya. 

Kebanyakan dari mereka memilih cara yang praktis berbaning harus bekerja keras 

tanpa memikirkan resiko yang terjadi dikemudian hari”.20 

“Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta 

mempengaruhi seseorang untuk bebruat jahat. Media massa membeikan 

rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan 

bermasyarakat. Tayangan atau film di televisi maupun bioskop memberikan cara 

                                                           
19 AP, Penyidik Polsek Batang, Wawancara Pribadi, 15 Oktober 2018, Pukul 10.00 Wib. 
20 AP, Penyidik Polsek Batang, Wawancara Pribadi, 15 Oktober 2018, Pukul 10.00 Wib. 
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atau perilaku pencurian. Setiap individu memiliki perspektif atau penilaian yang 

berbeda, hal ini merupakan dampak dari media televisi atau bioskop”.21 

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Btg menjelaskan bahwa 

Berdasarkan keterangan Saksi SB yang telah kehilangan 2 (dua) buah handphone 

pada Kamis 6 Juli 2017 sekitar Pukul 09.15 Wib di Rumah Saksi SB di Desa 

Daerah Kabupaten Batang; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak 

SIGIT caranya Anak mengambil 2 (dua) Handphone milik Saksi SB yaitu dengan 

cara awalnya Anak sedang berada di sungai kemudian saat hendak kembali ke 

rumahnya Anak melewati rumah Saksi SB yang dalam keadaan terbuka lalu Anak 

masuk ke rumah Saksi SB dan melihat 2 (dua) buah Handphone merk Advan yang 

berada di sebuah meja lalu Anak mengambil 2 (dua) buah Handphone merk 

Advan jenis tablet warna hitam dan Hammer warna putih hitam merah milik Saksi 

SB tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya selanjutnya Anak kembali 

kerumahnya dan menyimpan 2 (dua) buah Handphone tersebut didalam rumah 

Anak dengan tujuan Anak untuk dimiliki secara melawan hukum; Menimbang, 

bahwa perbuatan Anak memindahkan mengambil 2 (dua) buah Handphone merk 

Advan jenis tablet warna hitam dan Hammer warna putih hitam merah milik Saksi 

SB dari tempat semula dan setelah berhasil mengambil beberapa Handphone 

tersebut dan langsung membawa 2 (dua) Handphone tersebut dan menyimpan 2 

(dua) buah Handphone tersebut didalam rumah Anak dengan tujuan untuk 

dimiliki secara melawan hukum dan membuat 2 dua) Handphone tersebut berada 

dibawah kekuasaan Anak tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi SB sebagai 

pemilik yang sah adalah termasuk dalam perbuatan mengambil; Menimbang, 

bahwa barang yang diambil oleh Anak tersebut berupa 2 (dua) buah Handphone 

merk Advan jenis tablet warna hitam dan Hammer warna putih hitam merah 

adalah barang yang berwujud yang secara ekonomis sangat bernilai bagi 

pemiliknya. 

 

 

                                                           
21 AP, Penyidik Polsek Batang, Wawancara Pribadi, 15 Oktober 2018, Pukul 10.00 Wib. 
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3.1.2 Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak 

Pidana Pencurian 

Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Btg bahwa 

Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana 

diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; a) 

Unsur Barangsiapa; b) Unsur Mengambil sesuatu barang yang yang seluruhnya 

atau sebagian kepunyaan orang lain; c) Unsur dengan maksud untuk memiliki 

barang tersebut dengan melawan hokum”.22 

Hakim juga mendegarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut 

umum, yaitu saksi SB yang menyatakan bahwa Saksi AGUS bersama Saksi 

ROHIM kemudian mencari dan menemukan 2 (dua) buah Handphone yang 

diambil Anak tersebut; - Bahwa Anak mengambil 2 (dua) buah handphone merk 

Advan jenis tablet warna hitam dan Hammer warna putih hitam merah tanpa 

sepengetahuan dan seizin Saksi sebagai pemilik yang sah. Bahwa akibat perbuatan 

Anak tersebut Saksi SB mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta 

rupiah); Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di 

persidangan dan bahwa terhadap keterangan Saksi diatas tersebut Anak 

membenarkannya”.23 “Saksi Agus menyatakan Bahwa Saksi diperiksa 

sehubungan masalah Anak telah mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi 

SB. Anak mengambil 2 (dua) buah Handphone dan tablet Saksi SB pada hari 

Kamis tanggal 6 Juli 2017 sekitar Pukul 09.15 Wib di Rumah Saksi SB yang 

beralamat di Desa Daerah Kabupaten Batang; - Bahwa awalnya pada hari Kamis 

tanggal 6 Juli 2017 Saksi mendengar ada kerumunan warga di rumah Saksi SB, 

kemudian Saksi mendatangi dan ternyata ada orang yang masuk dan mengambil 2 

(dua) buah Handphone milik Saksi SB kemudian Saksi menanyakan siapa yang 

masuk rumah dan mengambil 2 (dua) buah Handphone tersebut lalu Saksi SB 

menerangkan orang yang masuk dan mengambil 2 (dua) buah Handphone milik 

Saksi SB adalah Anak”.24 

                                                           
22 Endah, Panitera PN Batang, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 2018, Pukul 13.00 Wib. 
23 Endah, Panitera PN Batang, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 2018, Pukul 13.00 Wib. 
24 Endah, Panitera PN Batang, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 2018, Pukul 13.00 Wib. 
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“Berdasarkan dari alat bukti, keterangan saksi dan tersangka hakim dalam 

pembuktiannya menyatakan bahwa tersangka melakukan tindak pidana penurian 

dan dikenakan Pidana Pasal 362 KUHP yaitu; “Barangsiapa mengambil barang 

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud 

untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana 

penjara paling alama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp/ 60,00 (enam puluh 

rupiah)”.25 

“Hakim dalam pembuktiannya juga menimbang, bahwa untuk 

menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih 

dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak. Keadaan yang 

memberatkan adalah Perbuatan Anak meresahkan masyarakat. Sedangkan 

keadaan yang meringankan adalah Anak belum pernah dihukum, Anak masih 

muda dan dapat memperbaiki masa depannya, Anak bersikap sopan dipersidangan 

dan mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi 

perbuatannya”.26 

“Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Btg 

bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal 

sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai 

berikut; 

3.1.3 Unsur Barangsiapa 

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” dimaksud adalah menunjuk kepada 

”orang” sebagai subjek hukum pengemban hak dan kewajiban yang meliputi 

subjek hukum pribadi, orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas 

setiap Tindak Pidana yang dilakukannya; Menimbang, bahwa berdasarkan 

keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang 

bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah 

menunjuk kepada Anak SS yang identitas Anak tersebut telah dicocokkan sebagai 

tertera didalam Surat Dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) 

KUHAP, ternyata Anak telah membenarkan identitas tersebut, sehingga tidak 

                                                           
25 Endah, Panitera PN Batang, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 2018, Pukul 13.00 Wib. 
26 Endah, Panitera PN Batang, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 2018, Pukul 13.00 Wib. 
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keliru mengenai orangnya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas 

unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Unsur Mengambil sesuatu barang yang yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang lain 

Menimbang bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan 

seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek pencurian dari 

satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil 

barang tersebut, dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang 

mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang; Menimbang, bahwa 

berdasarkan keterangan Saksi SB yang telah kehilangan 2 (dua) buah handphone 

pada Kamis 6 Juli 2017 sekitar Pukul 09.15 Wib di Rumah Saksi SB di Desa 

Daerah Kabupaten Batang; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak 

SIGIT caranya Anak mengambil 2 (dua) Handphone milik Saksi SB yaitu dengan 

cara awalnya Anak sedang berada di sungai kemudian saat hendak kembali ke 

rumahnya Anak melewati rumah Saksi SB yang dalam keadaan terbuka lalu Anak 

masuk ke rumah Saksi SB dan melihat 2 (dua) buah Handphone merk Advan yang 

berada di sebuah meja lalu Anak mengambil 2 (dua) buah Handphone merk 

Advan jenis tablet warna hitam dan Hammer  warna putih hitam merah milik 

Saksi SB tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya selanjutnya Anak kembali 

kerumahnya dan menyimpan 2 (dua) buah Handphone tersebut didalam rumah 

Anak dengan tujuan Anak untuk dimiliki secara melawan hukum; Menimbang, 

bahwa perbuatan Anak memindahkan mengambil 2 (dua) buah Handphone merk 

Advan jenis tablet warna hitam dan Hammer warna putih hitam merah milik Saksi 

SB dari tempat semula dan setelah berhasil mengambil beberapa Handphone 

tersebut dan langsung membawa 2 (dua) Handphone tersebut dan menyimpan 2 

(dua) buah Handphone tersebut didalam rumah Anak dengan tujuan untuk 

dimiliki secara melawan hukum dan membuat 2 dua) Handphone tersebut berada 

dibawah kekuasaan Anak tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi SB sebagai 

pemilik yang sah adalah termasuk dalam perbuatan mengambil. 
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Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Anak tersebut berupa 2 

(dua) buah Handphone merk Advan jenis tablet warna hitam dan Hammer warna 

putih hitam merah adalah barang yang berwujud yang secara ekonomis sangat 

bernilai bagi pemiliknya; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 

“Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi. 

3.2.2 Unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan 

hukum”.27 

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai 

benda secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang 

sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak yang 

membuat benda tersebut berada padanya. 

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan bahwa pelaku 

mempunyai maksud untuk menguasai barang yang diambil, pelaku harus 

mengetahui barang yang diambilnya adalah milik orang lain sehingga pelaku tidak 

berhak untuk memiliki barang tersebut. 

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas 

bahwa Anak mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah Handphone merk 

Advan jenis tablet warna hitam dan Hammer warna putih hitam merah yang 

merupakan milik orang lain atau kepunyaan dari Saksi SB dan bukan kepunyaan 

atau milik Anak dimana Anak mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Advan 

jenis tablet warna hitam dan Hammer warna putih hitam merah yang tujuannya 

untuk dimiliki dan perbuatan tersebut dilakukan Anak tanpa seizin maupun tanpa 

sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi SB. 

Menimbang, bahwa oleh karena Anak bukan merupakan pemilik benda 

tersebut diatas dengan sendirinya Anak tidak berhak memegang atau menguasai 

benda tersebut dan bahwa menggunakannya seolah-olah Anak. adalah pemiliknya 

sehingga tindakan Anak tersebut jelas dilakukan secara melawan hukum. 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Yang 

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan 

hukum“ telah terpenuhi. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di 

                                                           
27 Endah, Panitera PN Batang, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 2018, Pukul 13.00 Wib. 
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atas maka Majelis Hakim berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwa unsur-

unsur pidana dari Pasal 362 KUHP yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut 

Umum telah dipertimbangkan dan semua telah terpenuhi, maka dengan demikian 

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dengan secara dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN”. 

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka 

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang 

meringankan Anak. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Anak meresahkan 

masyarakat. Keadaan yang meringankan:  Anak belum pernah dihukum, Anak 

masih muda dan dapat memperbaiki masa depannya, Anak bersikap sopan 

dipersidangan dan mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi 

lagi perbuatannya. 

3.2.3 Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Dibawah Umur Yang Melakukan 

Tindak Pidana Pencurian 

“Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada setiap anak yang melakuakan tindak 

pidana berdasarkan kebenaran, keaidlan dan kesejahteraan anak. Penjatuhan 

pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus memiliki tanggung 

jawab dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, 

keadaan rumah, keadaaan lingkungan dan laporan dari pembimbing masyarakat. 

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak menjelaskan 

hukuman yang diberikan bagi anak yang melakukan tindak pidana, diantaranya 

yaitu: 

Pasal 71 

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: 

a. Pidana peringatan; 

b. Pidana dengan syarat: 

1) Pembinaan di luar lembaga; 

2) Pelayanan masyarakat; atau 

3) pengawasan. 

c. Pelatihan kerja; 

d. Pembinaan dalam lembaga; dan 
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e. penjara. 

(2) Pidana tambahan terdiri atas: 

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 

b. Pemenuhan kewajiban adat. 

(3) Apabila dalam hukum materiil di ancam pidana kumulatif berupa penjara  dan 

denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. 

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat 

Anak.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Pasal 71 Ayat (2) huruf b menjelaskan yang dimaksud adalah kewajiban 

adat berupa denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat 

setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak 

membahayakan kesehatan fisik dan mental anak”.28 

“Pasal 76 UU Peradilan Anak juga menjelaskan mengenai pidana berupa 

pelayanan masyarakat, yaitu: 

(1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk 

mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan 

kemasyarakatan yang positif. 

(2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam 

menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat 

Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan 

Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat 

yang dikenakan terhadapnya. 

(3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) 

jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. 

Pasal 76 Ayat (1) menjelaskan bahwa pelayanan masyarakat disini adalah 

kegiatan yang membantu pekerjaan lembaga pemerintah atau lembaga 

kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, 

                                                           
28 Endah, Panitera PN Batang, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 2018, Pukul 13.00 Wib. 
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orang cacat, atau anak yatim piatu dipanti dan membantu administrasi ringan di 

kantor kelurahan”.29 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1) Faktor Penyebab Anak Dibawah Umur Melakukan Tindak Pidana 

Pencuriana) Faktor yang mempengaruhi seorang anak melakukan tindak 

pidana pencurian yaitu berasal dari dalam dirinya sendiri; b) Faktor 

ekonomi, kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak 

pada setiap Negara; c) Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang 

memiliki peran atas terjadinya tindak pidana; d) Faktor penegakkan hukum, 

rendahnya hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang 

dilakukan oleh seorang anak membuat perkembangan tindak pidana tersebut 

mengalami perkembangan yang sangat signifikan; e) Faktor perkembangan 

global, setiap perkembangan global memang memiliki dampak postif bagi 

suatu Negara. Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta 

mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. 

2) Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak 

Pidana Pencurian Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-

Anak/2017/PN Btg bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum 

dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang 

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; a) Unsur Barang siapa; b) Unsur 

Mengambil sesuatu barang yang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 

orang lain; c) Unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan 

melawan hukum. 

Berdasarkan dari alat bukti, keterangan saksi dan tersangka hakim dalam 

pembuktiannya menyatakan bahwa tersangka melakukan tindak pidana 

pencurian dan dikenakan Pidana Pasal 362 KUHP yaitu; “Barang siapa 

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena 
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pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling 

banyak Rp/ 60,00 (enam puluh rupiah)”. 

3) Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Di bawah Umur Yang Melakukan 

Tindak Pidana Pencurian Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada setiap anak 

yang melakuakan tindak pidana berdasarkan kebenaran, keadilan dan 

kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu 

tindakan yang harus memiliki tanggung jawab dan bermanfaat bagi anak. 

Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaaan 

lingkungan dan laporan dari pembimbing masyarakat. UU No. 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem peradilan Anak menjelaskan hukuman yang diberikan 

bagi anak yang melakukan tindak pidana, diantaranya yaitu: Pasal 71 Ayat 

(1), (2), (3), (4), (5) dan Pasal 76 UU Peradilan Anak Ayat (1), (2), (3). 

4.2 Saran 

1) Diharapkan kedepannya pemerintah dan institusi yang menjalankan fungsi 

eksekutif dapat membangun sumber daya manusia yang baik melalui 

generasi muda agar setiap generasi muda tidak melakukan tindak pidana. 

2) Diharapkan kedepannya yayasan maupun lembaga yang bergerak untuk 

memberikan sosialisasi kepada anak-anak dapat menjalankan perannya 

dengan optimal, sehingga setiap anak tidak melakukan tindak criminal. 

3) Diharapkan orang tua menjalankan perannya dengan maksimal untuk 

mengawasi anaknya baik secara intensif maupun melalui perantara sekolah 

atau lingkungan sekitar. 
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