
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk 

membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya 

adalah merupakan proses meniru maupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa. Oleh karena itu, 

sanksi yang dijatuhkan kepada anak memiliki ciri tersendiri. Sistem peradilan pidana formal 

yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana, tentunya membawa 

konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Karena itu penjatuhan sanksi 

terhadap anak haruslah berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Artinya penjatuhan 

sanksi tersebut harus dapat menjamin dan melindungi keberlangsungan hidup dan tumbuh 

kembang anak.  

 Penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan berbagai 

hal yang signifikan seperti, motif anak melakukan tindak pidana yang pasti berbeda dengan 

orang dewasa maupun masa depan anak yang masih panjang. Proses penghukuman yang 

diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam 

penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk 

menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin 

profesional dalam melakukan tindak pidana.  

 Dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum 

harus memperhatikan kondisi anak itu sendiri. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, 

masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih 

membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari solusi alternatif bagaimana 



menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, 

dan stigmatisasi kedudukan anak dalam masyarakat sebagai narapidana. Salah satu solusi yang 

dapat dilakukan dalam menangani perkara anak adalah dengan memberikan sanksi tindakan 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana.  

 Sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana dapat berupa 

penyerahan kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di Lembaga 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan lain sebagainya. Sanksi tindakan tidak 

bertujuan sebagai pembalasan dan memberikan penderitaan, namun bertujuan untuk mendidik 

dan membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak mengulangi perbuatannya 

lagi di kemudian hari. 

 Kejahatan yang dilakukan oleh anak lebih lazim disebut sebagai kenakalan anak. Istilah 

ini diambil dari istilah asing yaitu juvenile delinquency. Juvenile berarti young, anak-anak, anak 

muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan 

delinquency berarti doing wrong, yang diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, 

pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, 

dan lain-lain.
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 Romli Atmasasmita berpendapat bahwa juvenile delinquency adalah setiap perbuatan 

atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan 

pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan 

perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.
2
 Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pun 

semakin berkembang. Bukan saja melakukan kejahatan-kejahatan kecil seperti berbohong, 

membolos sekolah atau mengambil barang teman, namun anak-anak juga sudah melakukan 
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kejahatan yang tergolong serius seperti membunuh, memperkosa, melakukan penganiayaan, dan 

lain sebagainya. Karena keterbatasan psikis dan fisiknya, mereka juga sangat mudah terpengaruh 

dengan lingkungan sekitarnya. 

 Sistem peradilan pidana anak di Indonesia terhadap anak berbeda dengan sistem 

peradilan pidana orang dewasa, tentunya disini ada perbedaan tujuan atau sasaran tertentu yang 

ingin dituju dari peradilan pidana terhadap anak. Dalam kondisi kesejahteraan anak yang sangat 

minim, batas usia 8 tahun bagi anak untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang 

dilakukan adalah tuntutan yang berlebihan.  

 Keterlibatan anak dalam sistem peradilan akan membawa dampak buruk bagi anak-anak. 

Oleh karena itu UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak idealnya harus 

lebih mengutamakan kepentingan anak, dengan dilakukannya amandemen mengenai batas usia 

minimum yang lebih matang dalam pertanggungjawaban pidana. Sehingga konsekuensinya, bila 

ada anak-anak yang berada di bawah usia itu diduga melanggar hukum, maka mereka harus 

dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum, dan tidak mempunyai 

kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum pidana, sehingga tidak dapat dibawa ke 

proses peradilan. 

 Berdasarkan hal-hal di atas, penulis mengangkat judul tentang “PENJATUHAN 

SANKSI TINDAKAN PERAWATAN DI LEMBAGA PENYELENGGARAAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) TERHADAP ANAK YANG TURUT SERTA 

MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NO.2/PID.SUS 

ANAK/2016/PN.DPU)” . 

B. Rumusan Masalah 

Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini: 



1. Bagaimana Pengaturan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana di 

Indonesia? 

2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindakan Perawatan 

di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dalam Putusan No. 2/Pid.sus-

anak/2016/PN.Dpu? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Menurut 

Hukum Pidana di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi 

Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Dalam Putusan 

No.2/Pid.sus-anak/2016/PN.Dpu. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis, 

manfaat bagi diri sendiri: 

1. Manfaat Teoritis: 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat Bagi Ilmu Pengetahuan, dan memberi 

masukan terhadap perkembangan ilmu Hukum Pidana khususnya tentang Anak.  

2. Manfaat Praktis: 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, baik 

mahasiswa fakultas hukum, aparat penegak hukum, praktisi hukum, pemerintah, maupun 



masyarakat awam agar masyarakat dapat lebih memahami hukum, terutama menyangkut 

hal yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana. 

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri 

Tulisan ini merupakan sebagai sebuah syarat bagi setiap mahasiswa pidana yang berkuliah 

di Program Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Mengenai Anak 

1. Pengertian Anak Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak  

Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 

keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. 

Berdasarkan konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas 

dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, 

kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan 

hidup umat manusia.      

 Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang 

bertujuan melindungi Anak. Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif 

perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan 

informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup 



sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan 

masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan 

tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, 

disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. 

2. Faktor Penyebab Timbulnya Kenakalan Anak 

Anak merupakan seseorang yang belum dewasa dan memiliki pemikiran khas yang 

berbeda dengan orang dewasa. Masa anak-anak merupakan masa yang sangat rawan bagi 

anak untuk melakukan tindak pidana karena pada masa ini anak sangat rentan dengan 

berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai atau melakukan sesuatu. 

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih cenderung disebut sebagai kenakalan 

anak. Hal ini karena latar belakang atau motivasi anak dalam melakukan kejahatan tentu 

tidak sama dengan latar belakang yang dimiliki orang dewasa. Perbedaan latar belakang 

dalam melakukan kejahatan ini disebabkan oleh keadaan psikis anak yang berbeda dengan 

orang dewasa. 

Berikut ini Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip oleh Wagiati Soetodjo 

mengemukakan pendapat-nya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan 

anak:
3
 

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah: 

a. Faktor intelegentia; 

b. Faktor usia; 

c. Faktor kelamin; 

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga. 

2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah: 
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a. Faktor rumah tangga; 

b. Faktor pendidikan dan sekolah; 

c. Faktor pergaulan anak; 

d. Faktor media massa. 

Kriteria anak nakal dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut ini, yaitu:
4
 (1) melakukan 

tindak pidana, (2) tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/ wali/ pengasuh, (3) 

sering meninggalkan rumah tanpa ijin/ pengetahuan orang tua/ wali. Pengasuh, (4) bergaul 

dengan penjahat-penjahat/ orang-orang tidak bermoral, sedangkan anak-anak itu mengetahui 

hal tersebut, (5) kerap kali mengunjungi tempat-tempat terlarang bagi anak, (6) sering 

menggunakan kata-kata kotor, dan (7) melakukan perbuatan yang mempunyai akibat tidak 

baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani, dan jasmani anak. 

Apabila dilihat dalam beberapa kriteria tentang anak nakal tersebut di atas, adalah 

termasuk dalam pelanggaran dari aspek pidana dan hukum pidana, sebab kejahatan yang 

dilakukan oleh anak ini akan berdampak tidak baik bagi dia sendiri, juga telah mencederai 

dalam memaknai konsep dalam kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, termasuk yang 

dilakukan oleh anak adalah pelanggaran hukum dan harus diproses secara hukum, hanya 

lebih lanjut dapat dimaknai proses secara hukum tersebut tentunya sesuai dengan sistem 

peradilan pidana anak itu sendiri. 

Gejala kenakalan anak dapat di lihat dengan memperhatikan ciri-ciri khas yang 

menonjol pada tingkah laku anak di masa pubernya sebagai berikut:
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Rasa harga diri yang semakin menguat, gengsi yang terlalu besar, serta kebutuhan untuk 

memamerkan diri. 

1. Energi yang berlimpah-limpah membentuk anak dalam keberanian yang cenderung 

melebih-lebihkan kemampuan diri. 

2. Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri. 

3. Sikap hidupnya bercorak asosial dan keluar dari dunia objektif menjadi subjektif, 

sehingga lebih suka berkelompok dengan teman-temannya. 

4. Pencarian identitas kedewasaan oleh anak cenderung melepaskan diri dari identitas lama. 

Dari ciri-ciri tersebut, dapat melihat anak masih dalam batas normalnya sebagai anak 

yang mengalami masa pubertas, atau anak sudah mulai memperlihatkan perilaku 

menyimpang yang berpotensi menyebabkan anak melakukan tindak pidana. Dari penelitian-

penelitian yang dilakukan oleh para ahli, ada beberapa teori mengenai faktor-faktor anak 

melakukan tindak pidana, antara lain ialah:
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1. Teori motivasi 

Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kenakalan sebagai lingkup dari 

kriminologi akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya 

diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan. Artinya, berbicara tentang 

kenakalan anak, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga 

seorang anak melakukan kenakalan, dan pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa 

yang diperlukan oleh seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya. 

2. Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak 

Motivasi ekstrinsik kenakalan anak, meliputi: 
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a. Faktor Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, 

mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan 

utama. Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang terkecil, akan tetapi 

merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi 

anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting 

dalam perkembangan anak. 

b. Faktor Pendidikan dan Sekolah 

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan 

kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan 

keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (character). Banyaknya atau 

bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang 

berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. 

c. Faktor Pergaulan Anak 

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam 

konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. 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. Mereka kemudian mencari dan masuk pada suatu keluarga baru dengan 

subkultur yang baru yang sudah delinkuen sifatnya.  

d. Pengaruh Mass Media 

Mengenai hiburan film (termasuk VCD, CD, Play station), memang adakalanya 

berdampak positif, tetapi akan menjadi sebaliknya apabila tontonan tersebut 



mengandung aksi kekerasan dan kriminalitas. Adegan-adegan tersebut akan dengan 

mudah memberi pengaruh terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-harinya. 

Disinilah dituntut peran dari orang dewasa, baik orang tua, lingkungan sekolah, dan 

lingkungan sosial agar menjauhkan anak dari segala sesuatu baik film atau bacaan-

bacaan yang akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa si anak. 

 

 

3. Teori Kontrol Sosial 

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat 

mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi “baik” atau menjadi “jahat”. Baik 

jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakatnya. Ia akan menjadi baik 

apabila masyarakat membentuknya menjadi baik, dan sebaliknya ia akan menjadi jahat 

apabila masyarakat berkehendak demikian.  

3. Batas Usia Pemidanaan Anak Nakal 

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan 

perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan 

maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang 

bersangkutan (Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak).
7
 

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 tidak dikenal sebutan 

anak nakal, namun dalam Pasal 1 dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum, 

Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak 

yang menjadi saksi korban tindak pidana. 
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Berbagai macam batasan usia anak dalam lapangan hukum pidana. Di Indonesia, 

batasan usia anak ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:  

a. Pasal 45 KUHP menjelaskan bahwa anak atau orang yang belum dewasa adalah 

orang yang karena melakukan perbuatan sebelum 16 tahun. 

b. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah 

mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah 

kawin. 

c. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya 

disebut anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 

18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

Dari berbagai batasan usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di 

atas, secara umum batasan usia anak sebagai pelaku tindak pidana adalah telah berusia 12 

tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. 

B. Tinjauan Umum Mengenai Pemidanaan Pada Anak 

1. Pengertian Pemidanaan Anak 

Penggunaaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk 

pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, 

penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. 

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti 

yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup 



luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam 

istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.
8
 

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan pidana dan tahap pemberian 

pidana. Sudarto menyatakan bahwa pemberian pidana itu mempunyai dua arti, yaitu:
9
 

1. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang 

menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. 

2. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawaban yang 

kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu. 

Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan secara luas sebagai suatu proses pemberian 

atau penjatuhan pidana oleh Hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu 

berhubungan dengan sanksi. 

Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada 

pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-

sifatnya yang khas. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang 

sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 

tertentu.
10

 

Pemidanaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dalam Pasal 

71 Pidana pokok, Pasal 72 Pidana peringatan, Pasal 73 Pidana dengan syarat, Pasal 75 

Pidana pembinaan, Pasal 76 Pidana pelayanan, Pasal 77 Pidana pengawasan, Pasal 78 

Pidana pelatihan kerja, Pasal 79 Pidana pembatasan kerja, Pasal 80 Pidana pembinaan. 

Penjatuhan pidana kepada anak-anak berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang 

                                                           

 
8
  Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal. 185. 

 
9
 Abdul Khair dan Mohammad Ekaputra, Pemidanaan, Medan, USU Press, 2011. Hal. 7. 

 
10

 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hal. 109 



dewasa. Anak-anak diberikan pemidanaan yang seringan mungkin dan setengah dari 

penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa. 

Berkaitan dengan pemidanaan terhadap anak, Pengadilan Anak dibentuk memang 

sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Oleh 

karenanya, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara 

khusus.
11

 Pemidanaan terhadap anak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
12

 

a. Hukum Pidana Anak 

- Pidana mati diganti menjadi maksimum 15 tahun 

- Pidana perampasan kemerdekaan atau denda dengan pengurangan sepertiga dari 

maksimumnya 

- Pidana pencabutan hak tertentu dan pengumuman putusan hakim tidak diterapkan 

kepada anak belum dewasa 

- Tempat dan cara pelaksanaan pidana diatur dalam peraturan pelaksana 

b. Hukum Pidana Untuk Anak 

Tidak ada diatur secara tegas, melainkan jenis pidana yang berlaku bagi orang dewasa 

berlaku juga untuk anak, hanya diperbedakan lamanya / jumlahnya dengan pengurangan 

sepertiga. Sedangkan untuk pidana mati ditiadakan. 

2. Tujuan Pemidanaan Pada Anak 

Mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu 

memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diperlukan 
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pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan 

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

anak dan bangsa di masa depan.
13

 

Pemidanaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (purely legal matter). J.D 

Mabbot misalnya, memandang seorang “penjahat” sebagai seorang yang telah melanggar 

hukum, bukan orang jahat. Seseorang yang “tidak bersalah” adalah seseorang yang belum 

melanggar suatu hukum, meskipun ia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar 

hukum-hukum lain.
14

 

Menurut sudarto, pemidanaan itu kerap kali sinonim dengan kata penghukuman. 

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan 

hukum atau memutuskan tentang hukumnya.
15

 Pemidanaan ada beberapa teori yaitu yang 

pertama adalah teori absolut. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik 

masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi 

Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada 

zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk 

menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas 

perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.
16

 

Sementara itu, Karl O. Christiansen Mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori 

absolut, yakni:
17

 

a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan; 

                                                           

 
13

 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung, Refika Aditama, 2014, 

hal. 192. 

 
14

 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, Politik Hukum Pidana, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal. 73. 

 
15

 Abdul Khair dan Mohammad Ekaputra, op.cit., hal. 7. 

 
16

 Mahrus Ali, op.cit., hal. 187. 

 
17

  M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Jakarta, Grafindo Persada, 2003, hal. 35. 



b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan 

lain seperti kesejahteraan masyarakat; 

c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan; 

d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku; 

e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk 

memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku. 

Kedua, adalah teori relatif. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan 

pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana 

(special prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta 

mencegah masyarakat luas pada umumnya (general prevention) dari kemungkinan 

melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. 

Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan 

mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.
18

 

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut: 

a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention); 

b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang 

lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat; 

c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja 

(misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; 

d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; 

e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, 

tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak 

membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. 
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Ketiga, adalah teori gabungan. Secara teoritis gabungan berusaha untuk 

menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping 

mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga 

dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya 

teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik 

terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak 

hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada 

upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi 

yang merugikan dan meresahkan masyarakat.
19

 

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses 

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk: 

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; 

2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; 

3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; 

4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 

5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. 

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian 

terhadap korban, pelaku anak disertakan dalam pendidikan atau pelatihan pada lembaga 

pendidikan yaitu Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 3 (tiga) 

bulan, atau pelayanan terhadap masyarakat. 

Prosedur yang diatur dalam peradilan pidana diadakan untuk mencari kebenaran atau 

mengungkapkan kebenaran dari perkara atau kasus yang hendak diselesaikan, dan kemudian 

memberikan keadilan bagi pencari keadilan baik secara langsung terlibat dengan perkara 
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tersebut maupun secara tidak langsung seperti masyarakat yang mendambakan hukum untuk 

memberikan keadilan dan kebenaran.
20

 

3. Jenis-jenis Pemidanaan Pada Anak 

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) pada dasarnya 

tidak membedakan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa dengan anak-anak, 

hanya terdapat beberapa pengurangan pidana bagi anak. Jenis sanksi yang digunakan dalam 

Konsep KUHP (selanjutnya disebut “Konsep” saja), terdiri dari jenis “pidana pokok” dan 

“pidana tambahan”. Masing-masing jenis sanksi ini terdiri dari:
21

 

-Pidana (Pasal 66 Konsep tahun 2017): 

a. Pidana Pokok: 

1. Pidana penjara; 

2. Pidana tutupan; 

3. Pidana pengawasan; 

4. Pidana denda; 

5. Pidana kerja sosial. 

b. Pidana Tambahan: 

1. Pencabutan hak-hak tertentu 

2. Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan; 

3. Pengumuman putusan hakim; 

4. Pembayaran ganti kerugian; 

5. Pemenuhan kewajiban ada. 
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Pidana tambahan hanya dijatuhkan apabila tercantum secara tegas dalam 

perumusan tindak pidana. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah 

sama dengan tindak pidananya.
22

 

Berdasarkan Pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok, berat atau ringannya bagi pidana 

yang tidak sejenis didasarkan pada urut-urutannya dalam rumusan Pasal 10 tersebut. Stelsel 

pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam Pidana 

Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan 

jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:
23

 

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan 

penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif. 

Apabila dalam persidangan, tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum 

menurut hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim harus menjatuhkan satu 

jenis pidana pokok, sesuai dengan jenis dan batas maksimum khusus yang diancamkan pada 

tindak pidana yang bersangkutan. 

2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana 

tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa 

dengan menjatuhkan jenis pidana pokok. 

Sesuai dengan namanya (pidana tambahan), penjatuhan jenis pidana tambahan tidak dapat 

berdiri sendiri, lepas dari pidana pokok, melainkan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim 

apabila dalam suatu putusannya itu telah menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok sesuai 

dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Artinya, jenis pidana 
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tambahan tidak dapat dijatuhkan sendiri secara terpisah dengan jenis pidana pokok, 

melainkan harus bersama dengan jenis pidana pokok.
24

 

3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

diperlukan suatu tindakan pelaksanaan. 

Pengecualiannya adalah apabila pidana yang dijatuhkan itu adalah jenis pidana pokok 

dengan bersyarat (Pasal 14a) dan syarat yang ditetapkan dalam putusan itu tidak dilanggar. 

Hal ini berbeda dengan sebagian jenis pidana tambahan, misalnya pidana pencabutan hak-

hak tertentu sudah berlaku sejak putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

(Pasal 38 ayat 2). Oleh karena itu, berjalannya/dijalankannya putusan antara jenis pidana 

pokok dengan pidana pencabutan hak tertentu berdasarkan Pasal 38 (2) tidak sama. 

 Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi 

tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana 

ditujukan pada perbuatan salah yang dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan 

agar bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi 

pertolongan pada pelaku agar ia berubah.
25

 Dalam UU SPPA diatur sanksi pidana dan sanksi 

tindakan sebagai berikut: 

b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum, diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU SPPA sebagai berikut :  

1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas: 

a. Pidana peringatan, merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan 

kebebasan anak. 
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b. Pidana dengan syarat:  

1) Pembinaan di luar lembaga;  

2) Pelayanan masyarakat; atau  

3) Pengawasan. 

c. Pelatihan kerja.  

d. Pembinaan dalam lembaga. 

e. Pidana penjara.  

2)  Pidana tambahan terdiri atas: 

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau  

b. Pemenuhan kewajiban adat, dimana kewajiban ada diartikan sebagai 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. 

Pidana dengan syarat merupakan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang 

melakukan tindak pidana, sehingga anak tersebut tidak perlu untuk melaksanakan pidana 

yang sifatnya membatasi kebebasan anak. Misalnya anak akan dijatuhkan pidana penjara 

selama 1 (satu) tahun, namun hakim menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pelayanan 

masyarakat selama 2 (dua) tahun kepada anak. 

Selain sanksi pidana, UU SPPA juga menerapkan sanksi tindakan terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU SPPA. Sanksi 

tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut: 

a. Pengembalian kepada orang tua atau wali; 

b. Penyerahan kepada seseorang; 

c. Perawatan di rumah sakit jiwa; 



d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS); 

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh 

pemerintah atau badan swasta; 

f. Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau; 

g. Perbaikan akibat tindak pidana. 

Pasal 69 UU SPPA mengatur bahwa sanksi tindakan dapat diajukan oleh Penuntut 

Umum dalam tuntutannya, kecuali jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam 

dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Namun bagi anak yang belum berusia 

14 tahun, maka ia hanya dapat dijatuhkan sanksi tindakan.  

Tindakan pengembalian kepada orang tua atau wali berarti anak dikembalikan kepada 

orang tua atau walinya karena hakim berpendapat orang tua atau wali tersebut masih mampu 

untuk mendidik dan membina anak. Namun begitu, anak masih tetap berada di bawah 

pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. 

Tindakan penyerahan kepada seseorang berarti memutuskan untuk menyerahkan anak 

yang telah melakukan tindak pidana kepada seseorang yang telah dewasa yang dinilai cakap, 

berkelakukan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak. Tindakan 

perawatan di rumah sakit jiwa diberikan kepada anak apabila pada saat melakukan tindak 

pidana, anak tersebut menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa sehingga membutuhkan 

perawatan yang khusus. Tindakan perawatan di LPKS dapat dijatuhkan kepada anak paling 

lama 1 (satu) tahun. LPKS merupakan lembaga atau tempat pelayanan sosial yang 

melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak, misalnya panti sosial.  

Tindakan perbaikan akibat tindak pidana berarti memperbaiki kerusakan yang 

disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan memulihkan keadaan sesuai 



dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana tersebut. Tindakan berupa kewajiban 

mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau 

badan swasta dan pencabutan surat izin mengemudi hanya dapat dijatuhkan kepada anak 

paling lama 1 (satu) tahun. 

C. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan 

Penyertaan (deelneming) diatur dalam Buku I tentang Aturan Umum, pada Bab V dalam 

Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP. Penyertaan terjadi apabila suatu tindak pidana 

dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku, sehingga harus dicari sejauh mana peranan 

masing-masing pelaku agar dapat diketahui pertanggungjawabannya. Penyertaan 

(deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang 

atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing 

perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja 

sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu 

dengan yang lain, demikian juga tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain.
26

 

Bentuk-bentuk penyertaan dijelaskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 

KUHP menjelaskan mengenai golongan yang disebut dengan mededader (para peserta atau 

para pembuat) dan Pasal 56 KUHP menjelaskan mengenai medeplichtige (pembuat 

pembantu). Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut:  

“ (1) Dipidana sebagai pembuat delik:  

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta    melakukan 

perbuatan;  

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan 

kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan 

memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya 

melakukan perbuatan.  

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang 

diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.” 

                                                           

 
26

 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 73.  



Dari pasal di atas diketahui bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak 

pidana ialah sebagai berikut: 

a. Mereka yang melakukan tindak pidana (pleger) 

Seorang pleger itu adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak 

pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan 

terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang pleger harus sama dengan syarat seorang 

dader.
27

 Dader adalah orang yang melakukan tindak pidana sendiri tanpa ada orang lain 

yang terlibat secara fisik maupun psikis, sedangkan pleger adalah orang yang melakukan 

tindak pidana bersama-sama dengan orang lain. 

b. Mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana (doen pleger) 

Dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa “yang menyuruh melakukan 

adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan 

dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu 

berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang 

tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.
28

  

Orang yang menyuruh melakukan sudah pasti punya kesengajaan, seperti yang 

terkandung dalam kata “menyuruh”. Artinya orang yang menyuruh menghendaki orang 

yang disuruhnya untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, semua 

akibat yang timbul, baik yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki haruslah 

diperhitungkan dan menjadi resiko yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang 

menyuruh. 

c. Mereka yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger) 
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Sering terjadi kekeliruan dalam membedakan penyertaan dengan ikut serta. 

Penyertaan ada karena terlibatnya dua orang atau lebih dalam melakukan suatu tindak 

pidana, sedangkan ikut serta merupakan bagian dari penyertaan itu. Van Hamel dan 

Trapman menyebutkan bahwa turut serta melakukan mengharuskan semua orang yang 

terlibat dalam turut serta melakukan untuk memenuhi rumusan delik. Oleh karenanya, 

turut serta dikatakan ada manakala setiap orang dapat mewujudkan kepembuatan secara 

sempurna.
29

 

Jadi perbedaan antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana hanyalah dari 

sudut perbuatan (objektif), ialah perbuatan pembuat pelaksana itu adalah perbuatan 

penyelesaian tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah oleh 

peraturan pembuat pelaksana, dan bukan oleh perbuatan pembuatan peserta.
30

 

d. Mereka yang menganjurkan melakukan tindak pidana (uitlokker)  

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur), seperti juga pada orang 

yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi 

melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) dengan 

sangat singkat, ialah yang menyuruh melakukan (doen plegen), tetapi pada bentuk orang 

yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan 

unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: “mereka 

yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan 

atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang 

lain supaya melakukan perbuatan”.
31
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D. Tinjauan Umum Mengenai Pembunuhan Berencana 

1. Kualifikasi Kejahatan Terhadap Nyawa 

Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara 

umum disebut “pembunuhan”.
32

 Tindak pidana terhadap “nyawa” dalam KUHP dimuat pada 

Bab XIX dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam Pasal 338 

sampai dengan Pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya 

sebagai berikut:
33

 

a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia; 

b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/ baru dilahirkan; 

c. Kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan. 

Dilihat dari segi kesengajaan (dolus) maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri 

atas: 

a. Yang dilakukan dengan sengaja; 

b. Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat; 

c. Yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu; 

d. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh; 

e. Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri. 

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap “nyawa” tersebut pada hakikatnya dapat 

dibedakan sebagai berikut: 

a. Dilakukan dengan sengaja, yang diatur Bab XIX; 

b. Dilakukan karena kelalaian/ kealpaan, diatur Bab XXI; 
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c. Karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian; yang diatur antara lain Pasal 

170, 351 ayat (3), dan lain-lain. 

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materil yakni delik yang hanya menyebut 

sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. 

Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat KUHP adalah sebagai berikut: 

a. Pembunuhan (338) 

b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339) 

c. Pembunuhan berencana (Pasal 340) 

d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341) 

e. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342) 

f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344) 

g. Membujuk/ membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345) 

h. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346) 

i. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347) 

j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348) 

k. Dokter/ bidan/ tukang obat yang membantu pengguguran/ matinya kandungan 

(Pasal 349). 

2. Unsur-unsur Kejahatan Terhadap Nyawa 

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan ketentuan pidana 

tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain. Kejahatan terhadap nyawa 

orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu:
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1. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP) 
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Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana 

dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan 

semua unsur-unsurnya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-

unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:   

a. Unsur subyektif yaitu perbuatan dengan sengaja 

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan 

kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang 

dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa 

direncanakan terlebih dahulu. 

b. Unsur obyektif yaitu perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain. 

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu 

“menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus 

menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, 

dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk 

menghilangkan nyawa orang lain. 

2. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP) 

Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan 

dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut: 

a. Unsur subyektif: 

1. Dengan sengaja 

2. Dengan maksud 

b. Unsur obyektif: 

1. Menghilangkan nyawa orang lain  



2. Diikuti, disertai dan didahului dengan tindak pidana lain 

3. Untuk menyiapkan/ memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang 

akan, sedang atau telah dilakukan. 

4. Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya 

(peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan. 

5. Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh 

secara melawan hukum, dalam ia/mereka kepergok pada waktu 

melaksanakan tindak pidana. 

3. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP) 

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Barangsiapa 

dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, 

karena bersalah melakukan pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati 

atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh 

tahun.” 

Mengenai arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Lain 

halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan: 

Barangsiapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dia 

melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Dalam Memorie van toelicting swb (MvT) 

mendefinisikan bahwa pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada 

barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. 

 

 

 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian ini adalah 

Pengaturan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Dasar 

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindakan Perawatan di LPKS Kepada 

Anak yang Melakukan Pembunuhan Berencana Dalam Putusan No. 2/ Pid.Sus- 

Anak/2016/PN.Dpu. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang 

berdasarkan pada hukum kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus 

meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang 

berhubungan dengan pokok bahasan. 

C. Metode Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan ratio 

decidendi, yaitu melihat alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai 

kepada putusannya. Ratio decidendi tersebut dapat dilihat pada konsiderans pada pokok 

perkara. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kegunaan pendekatan kasus bukan saja 

karena ratio decidendinya adalah penafsiran atau penghalus hukum melainkan juga dalam 

hal undang-undang tidak mengaturnya. 

D. Sumber Bahan Hukum 



Sesuai dengan jenis penelitian bersifat Yuridis Normatif, maka sumber bahan Hukum 

Normatif. Sumber Bahan Hukum Normatif terdiri dari: 

1. Data Primer (primary law material) 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangna-undangan, 

risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Adapun 

yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam 

mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 

a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

b. Putusan pengadilan Dompu No.2/Pid.sus-Anak/2016/PN.Dpu. 

2. Data Sekunder 

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua aplikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. publikasi tentang hukum 

meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan 

hukum, sumber dari internet, yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. 

 

3. Data Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa 

memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

E. Metode Penelitian 

Adapun metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi 

kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan 



yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, adapun 

penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian 

menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 2/ 

Pid.Sus Anak/2016/PN.DPU. 

F. Analisis Bahan Hukum 

Penulis melakukan analisis bahan hukum berupa isi putusan Pengadilan Negeri Nomor: 2/ 

Pid.Sus- Anak/2016/PN.Dpu. Data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

selanjutnya diolah dan disusun secara sistematik, kemudian akan dianalisis dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah dilakukan analisis terhadap data-data yang telah 

diperoleh maka akan didapat suatu kesimpulan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan 

yang telah dirumuskan dalam skripsi ini. 

 


