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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak sebagai bagian dari generasi muda adalah merupakan penerus 

cita-cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) 

yang sangat potensial bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam 

rangka tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu 

memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia     (NKRI) berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan dan pembimbingan secara 

terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan 

fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang 

akan membahayakan anak atau generasi muda dan bangsa di masa mendatang.  

Kedudukan anak sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, 

perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang 

dengan wajar baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial. Melihat peran 

anak dalam kehidupan bangsa Indonesia sangat berpengaruh dengan 

perkembangan zaman, maka anak yang telah menjadi pelaku kejahatan harus 

diupayakan supaya terhindar dengan hal-hal yang dapat merugikan masa 

depannya sendiri. Dalam hal ini, terutama di Kota Surakarta sebagai kota yang 

besar belum sepenuhnya melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap 

anak-anak baik lewat LSM yang ada di Surakarta maupun dari pemerintah 
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sendiri. Peran itu belum terlihat, karena masih banyak anak-anak yang menjadi 

gelandangan, pengemis, pencuri, dan mereka melakukannya karena ada 

desakan dari keluarga maupun kebutuhan untuk memenuhi hidupnya. 

Ironisnya, pemerintah maupun penegak hukum masih mengabaikan anak-anak 

yang terjerat pada keadaan yang merugikan tersebut.  

Adapun Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

pembinaan dan pembimbingan terhadap anak belum dilaksanakan secara 

maksimal. Anak sebagai pelaku kejahatan hampir tiap tahun mencapai angka 

yang tinggi, hal ini dipengaruhi karena penegak hukum masih enggan meratapi 

keadaan tersebut serta peraturan perundang-undangan belum bisa dijalankan 

sesuai dengan fungsinya. Seharusnya anak yang tergolong memiliki latar 

belakang rendah akan ilmu pendidikan, sehingga mereka tidak mampu menilai 

perbuatan mana yang termasuk tercela. Hal seperti inilah yang mestinya 

menjadi tugas dari Bangsa Indonesia untuk melakukan usaha perlindungan 

terhadap anak agar terhindar dari kejahatan. 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar. Di 

dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan 

bahwa perlindungan anak dalam segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, 

serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
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kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
1
 

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan 

untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami 

tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat 

menjamin kelangsungan hidup yang tumbuh berkembang anak secara wajar, 

baik fisik dan sosialnya.
2
 Dalam melakukan perlindungan terhadap anak harus 

mengacu pada penanaman nilai bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini 

dan terus-menerus. 

Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk 

melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai 

makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang 

dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah 

meratifikasi konvensi hak anak (Convention on the Right of Children) pada 

Tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan 

meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-

hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak yang perlu 

mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan 

hukum. Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin 

                                                           
1
 Penjelasan Umum atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

2
 Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak anak, volume II no.2 Medan : Lembaga   Advokasi 

Anak Indonesia ( LLAI ). 1 998.  Hlm.  3. 
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dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi hak-hak anak (Convention on the right 

of the child).
3
 

 Di dalam Pasal 37 dimuat prinsip-prinsip antara lain : 

a. Seorang anak tidak dikenai penyikasaan atau pidana dan tindakan lainnya 

yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat; 

b. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh 

kemungkinan pelepasan atau pembebasan tidak akan dikenakan kepada 

anak yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun; 

c. Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara mental dan 

hukum atau sewenang-wenang; 

d. Penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan digunakan 

sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang 

sangat singkat atau pendek; 

e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara 

manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia; 

f. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan 

berhak melakukan hubungan atau kontak dengan keluarganya; 

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh 

bantuan hukum berhak melawan atau menentang dasar hukum perampasan 

kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang 

                                                           
3
 Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-hak Anak. 
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berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang 

cepat atau tepat atas tindakan terhadap dirinya. 

Selain itu, di dalam Pasal 40 juga dijelaskan prinsip-prinsip yang dapat 

dirinci  sebagai berikut : 

a. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum 

pidana anak diperlakukan dengan cara-cara : 

1) Yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan 

martabat. 

2) Yang memperkuat penghargaan atau penghormatan anak pada hak-

hak asasi dan kebebasan pada orang lain. 

3) Mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan atau 

mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan 

harapan anak akan perannya bagi konstruktif di masyarakat. 

b. Tidak seorang anak pun dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar 

hukum pidana berdasarkan perbuatan (atau tidak berbuat sesuatu) yang 

tidak dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat 

perbuatan itu dilakukan; 

c. Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana, 

sekurang-kurangnya memperoleh jaminan-jaminan (hak-hak) : 

1) Untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti  kesalahnnya menurut 

hukum. 
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2) Untuk diberitahukan tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan 

langsung atau melalui orang tua, wali atau kuasa hukumnya. 

3) Untuk perkaranya diputus atau diadili tanpa berwenang, mandiri dan 

tidak memihak. 

4) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan yang 

salah. 

5) Apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, keputusan dan 

tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh 

Badan atau kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum yang 

berlaku. 

6) Apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan ia berhak 

memperoleh bantuan penerjemah secara cuma-cuma (gratis). 

7) Kerahasiaan pribadi dihormati atau dihargai secara penuh pada 

semua tingkatan pemerikasaan. 

d. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang 

berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukan atau 

diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah 

melanggar hukum pidana,  khususnya:  

1) Menetapkan batas usia anak yang dipandang tidak mampu melakukan 

pelanggaran hukum pidana. 
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2) Apabila perlu diambil atau ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak 

tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi 

dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati. 

Bermacam-macam putusan tehadap anak (antara lain pembinaan, 

bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta 

pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin bahwa anak 

diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan 

seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang 

dilakukan. Dengan demikian setelah melihat prinsip-prinsip perlindungan 

hukum pidana terhadap anak melalui Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-hak 

Anak kita dapat mengevaluasi apakah hak-hak anak sebagai pelaku dari 

kejahatan telah didapat oleh anak tersebut secara maksimal dari penegak 

hukum melalui peraturan yang mengaturnya dengan jelas. Jika kita lihat 

kebanyakan anak ketika posisinya menjadi tersangka seolah-olah mereka 

hanya diabaikan dan dikucilkan oleh keluarganya, lingkungannya serta 

penegak hukum yang sedang menanganinya. Hak seperti inilah seorang anak 

harus dijunjung tinggi akan hak-hak yang seharusnya didapatkannya agar 

mereka menjadi memiliki semangat hidup dan percaya diri lagi. 

 Dengan melihat realita demikian itu, maka  anak yang menjadi 

pelaku kejahatan itu tidak sepenuhnya harus dipersalahkan. Adapun peran dari 

penegak hukum untuk menerapkan apa yang menjadi hak-hak anak menurut 

peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 
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menggunakan taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal yang 

bertujuan agar substansi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan 

tidak tumpang tindih, saling melengkapi, saling terkait, selain itu untuk 

mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat 

memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang 

tertentu yaitu mengenai hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan secara efektif 

dan efisien.  

Dengan melihat pentingnya melindungi anak yang menjadi pelaku 

tindak pidana itu sangat berpengaruh dalam  menumbuhkan semangat dan 

perkembangannya, maka penulis tertarik untuk menulis dan menyusun skripsi 

dengan judul: SINKRONISASI HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM 

POSITIF INDONESIA (Kajian Tentang Sinkronisasi Hak Anak Sebagai 

Pelaku Kejahatan). 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan ini tidak terlalu luas dan mempermudah penulis 

dalam membuat penulisan mengenai hak-hak anak pelaku kejahatan, maka 

penulisan ini akan dibatasi pada sinkronisasi secara vertikal dan horisontal. 

Adapun pengertian dari sinkronisasi vertikal adalah penelitian yang akan 

dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang 

tertentu yang sama akan tetapi derajatnya berbeda, sedangkan sinkronisasi 

horizontal adalah Penelitian yang akan dilakukan terhadap peraturan 
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perundang-undangan yang mengatur bidang tertentu yang berbeda akan tetapi 

derajatnya sama.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah sinkronisasi secara vertikal dan horisontal hak-hak anak 

pelaku kejahatan menurut hukum positif Indonesia? 

2. Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum tentang hak-hak anak sebagai  

pelaku kejahatan oleh aparat penegak hukum  untuk proses penyelesaian 

perkara pidana? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti  menentukan 

tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi secara vertikal dan  horisontal 

mengenai hak-hak anak pelaku kejahatan menurut hukum positif 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan hukum tentang hak-

hak anak sebagai pelaku kejahatan oleh aparat untuk penegak hukum 

dalam proses penyelesaian perkara pidana. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat 

yaitu diketahuinya hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan menurut hukum 

positif Indonesia, dengan demikian diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan sumbangsih pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada 

umumnya dan perkembangan ilmu hukum pidana anak pada khususnya. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Pembukaan Undang-Undang Dasar (PUUD) 1945 sebagai pokok 

kaidah yang fundamental, negara mengandung sistem hukum. Bangsa 

Indonesia sebagai bangsa yang besar dan merupakan negara hukum seperti di 

dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan 

hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti yang telah 

dijelaskan di dalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar 1945 yang 

memiliki tujuan yaitu dibentuknya negara Indonesia untuk melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian, sebagai negara hukum tentu 

mempunyai kewajiban untuk mengawasi dalam penegakan hukumnya, 
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terutama mengenai pencegahan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh 

anak. 

Sebagai antisipasi dari tindak pidana tersebut dapat dijalankan dengan 

instrumen hukum (pidana) termasuk Undang-undang yang bersangkutan serta 

mengaktifkan penegak hukumnya. Diharapkan melalui instrumen hukum 

pidana tersebut, pelanggar tindak pidana dapat dicegah secara selektif. Anak 

nakal yang melakukan tindak pidana merupakan bagian dari kejahatan yang 

terjadi di Negara Indonesia, dengan demikian dibutuhkan tindakan pembinaan 

atas perbuatannya tersebut dengan harapan agar tindak pidana tidak 

dilakukannya kembali. 

Terhadap anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau 

melakukan tindak pidana akan dilakukan proses hukum. Dalam hal ini, proses 

tersebut dimulai dari proses penangkapan sampai dengan proses penahanan, 

yang mana dalam setiap proses pemeriksaan tersebut terdapat perbedaan 

antara pelaku anak dengan mereka yang sudah dewasa. Anak dalam 

pengertian pidana lebih diutamakan dalam hal terhadap hak-hak anak yang 

harus dilindungi, karena anak secara kodrati itu lemah dan rentan akan 

diskriminasi, maka sangatlah diperlukan perlindungan terhadap hak-haknya 

ketika menjadi pelaku dari kejahatan.
4
 Berguna bagi perkembangan diri anak 

yang bersangkutan, hal ini dikarenakan bahwa anak adalah bagian dari 

generasi muda, salah satu sumber daya manusia yang merupakaan potensi dan 

                                                           
4
 Gatot Supromono. 2005. Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta : Djambatan. Hlm. 24-27. 
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penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan 

mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan 

dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara 

utuh, serasi, selaras, dan seimbang.
5
 

Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 40 

Konvensi Hak Anak yang berbunyi : 

 Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh 

atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk 

diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan 

nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia 

dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan 

hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/reintegrasi anak dan 

peningkatan  peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat.  

 

Dalam Pasal 37 huruf b Konvensi Hak Anak yang berbunyi :  

Tidak seorang anak pun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah dan 

sewenang-wenang. penangkapan, penahanan ataupun penghukuman seorang 

anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir 

dan untuk jangka waktu yang paling pendek.  

 

Kemudian dalam Pasal 37 huruf c yang berbunyi : 

 Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara 

manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaanya dan dengan 

memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya 

Masalah anak yang melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami 

yaitu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi 

memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 

perkembangannya. Dengan demikian,  peran dari peraturan yang melindungi 

                                                           
5
 Konsideran UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
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hak-hak anak pelaku dari kejahatan itu sangat diperlukan.
6
 Selain itu, dalam 

rangka mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan anak, salah satu 

upaya yang dilakukan negara yaitu dalam hal penanganan hukum tehadap 

anak yang melakukan kejahatan. “Dalam  ketentuan Pasal 44 Undang-undang 

Pengadilan Anak, ditentukan bahwa hukum acara pengadilan anak mengacu 

pada hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain di dalamnya, sehingga 

dalam menghadapi anak pelaku kejahatan tidak boleh melupakan kedudukan 

anak dengan segala karakternya yang khusus dan perlu melindungi 

kepentingan anak.
7
 Adanya pelaksanaan untuk memenuhi hak-hak anak 

sebagai pelaku dari kejahatan perlu adanya sinkronisasi secara vertikal dan 

horisontal dengan harapan dapat melihat apa yang menjadi perbedaan dan 

persamaan dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, apakah 

telah sesuai dengan keadaan yang ada.  

Adanya taraf penelitian sinkronisasi tersebut, dengan melihat dasar-

dasar pokok pemikiran Teori Hans Kelsen adalah sebagai berikut, pertama, 

tujuan teori tentang hukum seperti juga setiap ilmu adalah untuk mengurangi 

kekalutan dan meningkatkan kesatuan, kedua, teori hukum adalah ilmu, bukan 

kehendak ataupun keinginan melainkan pengetahuan tentang hukum yang ada 

bukan tentang hukum yang seharusnya ada, ketiga, ilmu hukum adalah 

normatif bukan ilmu alam, keempat, sebagai suatu  teori tentang hukum adalah 

                                                           
6
 Darwan Prist. 2003. Hukum Anak Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 2 

7
 Lilik Mulyadi. 2005. Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya). 

Bandung: Mandar Maju. Hlm. 27. 
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formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari sisi yang berubah-ubah 

menurut jalan atau cara yang spesifik, dan yang kelima, hubungan antara 

hukum sebagai suatu teori adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan 

dari sisi yang berubah-ubah menurut jalan atau cara yang spesifik, dan yang 

keenam, hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif 

tertentu.  

Stufenbauw Theory di dalam teori ini melihat hukum sebagai suatu 

sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih 

rendah memperoleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin 

tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya semakin 

rendah kedudukannya akan semakin kongkrit. Norma yang paling tinggi 

menduduki puncak piramida yang disebut norma dasar (Grundnorm).
8
 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam melakukan suatu penelitian agar terlaksana dengan optimal, 

maka peneliti mempergunakan metode sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

  Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, 

karena memandang hukum sebagai seperangkat kaidah yang bersifat 

                                                           
8
 Tribina Matra. Teori Stufenbauw. Http: // Journal.UII.ac.id/indek.php. Di akses Senin, 26 

Oktober 2009. Pukul 17.00 WIB. 
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normatif sehingga penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder. 

2.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. “Penelitian 

Deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek 

dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak”.
9
 

Hal ini sesuai dengan tujuan dari penelitian di atas, yaitu untuk mengetahui 

dan memberikan gambaran mengenai sinkronisasi secara vertikal dan 

horisontal hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan menurut hukum positif 

Indonesia serta pelaksanaannya hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan 

oleh penegak hukum, dengan menggunkan penerapan berupa penelitian 

hukum In-Concreto yaitu dengan tujuan untuk mengetahui atau menguji 

apakah yang menjadi norma hukum dari peristiwa kongkrit tertentu (hak-

hak anak sebagai pelaku kejahatan), artinya untuk menguji sesuai tidaknya 

peristiwa kongkrit tersebut dengan norma atau yurisprudensi atau doktrin 

yang ada. Di dalam penelitian hukum In-Concreto melalui tiga tahap, 

yaitu:
10

 

1. Menentukan premis mayor yaitu dalam wujudnya sebagai Peraturan 

Perundang-undangan dan ditambah dengan yurisprudensi 

                                                           
9
  Soerjono dan Abdulrahman. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 23. 

10
 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono. 2008. Metode Penelitian Hukum. Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 24-25. 
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(memperlihatkan bagaimana penafsiran hakim terhadap norma yang 

bersangkutan) serta doktrin (memperlihatkan bagaimana penafsiran 

para ahli dan sarjana hukum terhadap norma yang bersangkutan). 

Dengan demikian pada tahap ini, kita melakukan inventarisasi hukum 

positif atau hukum In-Concreto, beserta perangkat-perangkat yang 

dapat membantu menafsirkan norma tersebut. 

2. Menentukan premis minor yaitu berasal dari fakta-fakta yang ada di 

masyarakat, dapat diartikan sebagai fakta-fakta normatif yang 

berwujud di dalam dokumen-dokumen tertulis. 

3. Menarik kesimpulan yaitu dengan melakukan analisis data dengan cara 

membandingkan fakta-fakta atau data yang telah diolah (premis minor) 

dengan hukum In-Concreto. Dengan demikian, pada akhirnya kita 

dapat mengetahui, bagaimanakah hukum yang secara faktual itu 

mengatur masalah yang tengah diteliti (hukum In-Concreto-nya). 

Penelitian In-Concreto merupakan usaha untuk menemukan apakah 

hukumnya yang sesuai untuk diterapkan in-concreto guna menyelesaikan 

suatu perkara tertentu dan di mana bunyi peraturan hukum itu dapat 

diketemukan, melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan hukum 

positif dan bertujuan untuk menguji teori yang telah ada pada suatu situasi 

kongkrit bukan untuk membangun teori.
11

 

 

                                                           
11

 Ronny Hanintjo Soemitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia 

Indonesia. Hal. 22-23. 
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3. Jenis Data 

Di dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sekunder 

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan diperoleh melalui 

bahan-bahan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, 

teori, bahan dari kepustakaan dan sumber lain yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Sumber data yang terbagi menjadi tiga yaitu bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut : 

a. Bahan hukum Primer 

Berupa bahan hukum yang mengikat dan dalam hal ini berupa norma 

dasar Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang 

Pengadilan Anak, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang 

Kesejahteraan Anak, Undang-undang Hak Asasi Manusia, dan lain-lain. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti 

Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari 

kalangan hukum, dan seterusnya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data di atas maka digunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang 

sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka data yang dikumpulkan dalam 

penelitian terhadap data sekunder dengan melakukan penelusuran pustaka. 

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mempelajari bahan 
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hukum primer, kemudian dibuat catatan-catatan mengenai hal-hal yang 

relevan dengan permasalahan yang diteliti selanjutnya menelusuri bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk memperoleh penjelasan 

atas bahan hukum primer tersebut. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis penelitian yang digunakan untuk permasalahan pertama 

mengenai sinkronisasi vertikal dan horisontal menggunakan Stufenbau 

Theory, sedangkan untuk permasalahan yang kedua ini menggunakan 

analisis deskriptif yang akan disinkronkan dengan ketentuan-ketentuan 

hukum tentang hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan. 

 

H. Sistematika Skripsi 

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, dengan demikian 

disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu : 

Bab I berisi Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika skripsi. 

Bab II berisi tinjauan pustaka, yang mencakup di dalamnya tinjauan 

umum tentang pengertian anak, konsep dan ruang lingkup anak sebagai pelaku 

kejahatan, batasan-batasan tentang hak anak pelaku kejahatan, tinjauan umum 

tentang pengadilan anak, Stufenbau Theory dari Hans Kelsen, penegakan 

hukum, syarat-syarat pemidanaan. 



19 

 

 

 

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan, sinkronisasi secara 

vertikal dan horisontal peraturan perundang-undangan mengenai hak-hak anak 

yang menjadi pelaku dari kejahatan dan penerapan ketentuan hukum tentang 

hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan oleh aparat penegak hukum untuk 

proses penyelesaian perkara pidana. 

Bab IV penutup, berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 




