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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian.

Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang

untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media

elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan

berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-

bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak

pidana pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa

orang lain adalah salah satu masalah yang sering muncul dikalangan masyarakat,

perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam

masyarkat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan

norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk

hidup.

Pasal 365KUHP menentukanbahwa:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal.
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(2) tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendirinatau peserta
lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam
kereta api atau trem yang sedang berjalan.

2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu.

4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
(4) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana

penjara paling lama lima belas tahun.

Berkaitan dengan pelaku tindak pidana tersebut adalah anak, maka berlakulah

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak yang menerangkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan

kepada Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana

penjara bagi orang dewasa.

Anak pelaku tindak pidana juga harus mempertangungjawabkan atas

perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan

teorekenbaarheid atau criminal responsbility yang mejurus kepada pemidanaan

pelaku dengan meksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka

dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. 1

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada

hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut

ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan

hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia

1Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education: Yogyakarta dan Pukap
Indonesia, 2012, hlm.73.
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sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari

peraturan yang ada.2

Syarat penjatuhan pidana dalam teori hukum pidana dan praktik hukum pidana

yangmerujuk pada ajaran dualistis meliputi, syarat objektif yaitu tindak pidana

yang menunjuk padapelanggaran terhadap perbuatan yang telah ditetapkan dalam

suatu peraturan perundang-undangansebagai perbuatan terlarang dan tercela,

syarat subjektif yakni adanyapertanggungjawaban pidana yang dinilai dari adanya

kemampuan bertanggung jawab, adanyakesalahan yang terdiri dari kesengajaan

(dolus) dan atau kelalaian (culpa), dan tidak ada alasanpemaaf. Adapun 3 (tiga)

unsur dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut :Pertama, adanya

kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (unsur mampu bertanggung

jawab). Kedua,hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang

berupa kesengajaan (dolus)atau kealpaan (culpa) ini disebut bentuk-bentuk

kesalahan (unsur kesalahan). Ketiga,tidak adaalasan penghapus kesalahan atau

tidak ada alasan pemaaf.

Pertimbangan hakim tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar

putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari

seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang

cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu

banding maupun kasasi, yang dapat menimpulkan potensi putusan tersebut akan

dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. 3

2Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, Bandung: P.T.Alumni, 2010, hlm. 49.
3Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar
Grafika, 2010, hlm.94.
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Hakim dalam menjatuhan pidanaterhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya

haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu sebagai berikut:4

1. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan
yang dilakukan oleh pelakunya.

2. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera
dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari.

3. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak
pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya.

4. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan
pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak
pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang

kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan

kebijaksanaan.Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus

meyakini apakahseorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak,

dengan tetap berpedomanpada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari

perbuatan yang dilakukan olehpelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa

suatu perkara, selanjutnya hakimakan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan

dengan putusan hakim, pernyataanhakim yang merupakan sebagai pernyataan

pejabat negara yang diberi wewenanguntuk putusan itu. Jadi putusan hakim

bukanlah semata-mata didasarkan padaketentuan yuridis saja, melainkan juga

didasarkan pada hati nurani.5

Ada beberapa faktor kenapa orang melakukan tindak pidana pencurian dengan

kekerasan, salah satu diantaranya adalah perasaan dendam dan iri. Pelaku tindak

pidana tersebut bahkan tidak lagi mengenal batas usia, baik orang dewasa maupun

anak-anak yang belum cukup umur. Sama halnya dengan tindak pidana yang telah

4Ibid. Hlm. 111.
5Bambang Sutiyoso, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia,Yogyakarta: UII
Press, 2010, hlm.95.
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memperoleh kekuatan hukum tetap di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung

Karang sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor : 05/Pid./2014/PT.TK, dalam

putusan tersebut terdakwa yang bernama Merza Yuhanda dinyatakan terbukti

secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan

yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain” sebagaimana diatur dalam

Pasal 365 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Sebelum dijatuhi Putusan Nomor : 05/Pid./2014/PT.TK, terdakwa telah di Putus

di Pengadilan Negri Kotabumi atas tindak pidana yang telah diperbuat. Dalam

Putusan Nomor : 400/Pid.b/Anak/2013/PN.KB, terdakwa terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana “Pecurian dengan kekerasan

mengakibatkan mati”dan menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa berupa

menyerahkan terdakwa tersebut kepada Negara untuk mengikuti pendidikan,

pembinaan, dan latihan kerja.

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Pengadilan Negri Kotabumi karena Pengadilan Negri Kotabumi dianggap sudah

salah dalam menerapkan hukuman terhadap terdakwa, dimana dampak dari

penjatuhan hukuman seperti itu tidak hanya meninggalkan luka yang mendalam

kepada keluarga korban, tetapi juga akan menghantui rasa ketakutan masyarakat

umum terhadap perbuatan terdakwa tersebut  karena dimungkinkan perbuatan

sekejam itu akan terulang lagi ditengah masyarakat.

Hakim tingkat banding menilai penjatuhan tindakan terhadap terdakwa tersebut

sangat ringan jika dibandingkan  dengan perbutan terdakwa yang telah

merencanakan membunuh korban Abdul Wahab Bin Muhammad Nur yang
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berteman dengan terdakwa. Sehingga penjatuhan pidana tersebut tidak memenuhi

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena tidak sebanding dengan

kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

pidana kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Mengakibatkan Mati dan

menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam)

tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui

lebih mendalammengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan

tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan menuangkan dalam judul

penelitian “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan

Nomor:05/Pid./2014/Pt.Tk.)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. BagaimanakahPertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku

tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya

nyawa orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor:05/Pid./2014/PT.TK.)?
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2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan

Nomor:05/Pid./2014/PT.TK?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, khususnya

yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak

Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak dan Dasar

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku Pencurian

dengan kekerasan sebagaimana terdapat dalam Putusan

Nomor:05/Pid./2014/PT.TK. sedangkan ruang lingkup tempat penelitian yaitu

pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Pengadilan Negeri

Kotabumi tahun 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang :

a. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelakutindak pidana

pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain

(Studi Kasus Putusan Nomor:05/Pid./2014/PT.TK.).

b. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak

Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan

Nomor:05/Pid./2014/PT.TK.
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2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat

serta sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum dengan

mengungkapkan secara objektif tentangkenyataan-kenyataan yang terjadi di

dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap anak serta penjatuhan pidana

terhadap anak.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka

pelaksanaan koordinasi penegak hukum oleh hakim memberikan penjatuhan

pidana, khususnya terhadap anak di bawah umur.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan,

asas, keterangan dari suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan

pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

Menurut hukum adat seseorang dikatakan belum dewasa apabila seseorang itu

belummenikah dan belum terlepas dari tanggungjawab orang tua.Batas umur

seseorang belum atau sudah dewasa (minderjarig), apabila ia belum berumur 15

(lima belas) tahun kecuali apabila sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah
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matang untuk bersetubuh (geslachtssrijp) tetapi tidak boleh kurang dari 9

(sembilan) tahun.6

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mampu Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab (dalam arti kesalahan) ditetapkanoleh hubungan

kausal (sebab akibat) antara penyimpangan jiwa terdakwa dandelik. Untuk adanya

kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan

yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang

baik dan buruknya perbuatan tadi.7

Pertama adalah faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membeda-bedakan

antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor

perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah

lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak

diperbolehkan.

2. Kesalahan

a. Kesengajaan (dolus)

Petunjuk tentang arti kesengajaan dapat diketahui dari WvT (Meorie van

Toelichting), yang memberi arti kesengajaan sebagai : “menghendaki dan

mengethui”. Dengan demikian, sengaja dapat diartikan menghendaki dan

6Maidin gultom, perlindungan hukum terhadap anak, Bandug: Rafika Aditaa, 2008, hlm.31.
7Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987, hlm.165.
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mengetahui apa yang dilakukan. Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori

yang berkaitan dengan dengan kesengajaan sebagai berikut: 8

1) Teori kehendak (Wilstheorie)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik

dalam rumusan undang-undang.

2) Teori pengetahuan atau Membayangkan (Voorstel-lingtheorie)

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang

tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan.

b. Kealpaan (culpa)

Menurut Van Hamel, kealpaan mengandung dua syarat, yaitu: 9

1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaiana diharuskan oleh hukum.

2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Kealpaan seseorang itu harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik

atau psychis. Maksudnya adalah tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap

batin seseorang yang sesungguhnya, maka haruskah ditetapkan dari luar

bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikapbatin orang

pada umumnya, apabila ada dalam situasi yang sama dengan si pembuat. Yang

harus memegang ukuran normatif dari kealpaan adalah haki. Hakimlah yang harus

menilai suatu perbuatan in corcreto dengan ukuran norma penghati-hati atau

penduga-duga, dengan memperhitungkan di dalam segala keadaan dan keadaan

pribadi si pembuat.

8Diah Gustiniati dan Budi Rizki H, Asas-asas dan Pemidanaan di Indonesia, Bandar Lampung:
Justice Publisher, 2014, hlm. 121
9Ibid, hlm. 126.
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3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau schulduitsluitingsground ini manyangkut

pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah

dilakukannya atau criminal responbility, alasan pemaaf ini menghapuskan

kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Menurut Mackenzei dalam bukunya Ahmad Rifai, ada beberapa teori atau

pendekatan yang dapatdipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan

penjatuhan putusan dalam suatuperkara, yaitu sebagai berikut:10

1. Teori keseimbangan
Yang dimaksud dengan keseimbangan disin adalah keseimbangan
antarasyarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentinagan
pihak-pihak yangtesangkut atau berakitan dengan perkara, yaitu anatara
lain seperti adanyakeseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat,
kepentingan terdakwa dankepentingan korban.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan
darihakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim
menyesuaikan dengankeadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku
tindak pidana, hakim akan melihatkeadaan pihak terdakwa atau penuntut
umum dalam perkara pidana. Pendekatan senidipergunakan oleh hakim
dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan olehinstink atau intuisi
dari pada penegtahuan dari hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan
pidanaharus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian
khususnya dalam kaitannyadengan putusan-putusan terdahulu dalam
rangka menjamin konsistensi dari putusanhakim. Pendekatan keilmuan ini
merupakan semacam peringatan bahwa dalammemutus suatu perkara,
hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instinksemata, tetapi
harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga
wawasankeilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus
diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat
membantunyadalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya
sehari-hari, dengan pengalamanyang dimilikinya, seorang hakim dapat

10Ahmad Rifai,Op.Cit., hlm. 96-98.
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mengetahui bagaimana dampak dari putusanyang dijatuhkan dalam suatu
perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korbanmaupun masyarakat.

5. Teori Ratio Decidendi
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar,
yangmempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok
perkara yangdisengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-
undangan yang relevan denganpokok perkara yang disengketakan sebagai
dasar hukum dalam penjatuhan putusan,serta pertimbangan hakim harus
didasarkan pada motivasi yang jelas untukmenegakkan hukum dan
memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa

suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

melakukannya.

Pasal184 KUHAP menentukan bahwa:

(1) Alat bukti yang sah ialah :

a. Keterangan saksi;

b. Keterangan ahli;

c. Surat;

d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa;

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Peran hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan

hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana

diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman yang menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib
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mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam

masyarakat”.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pegamatan

dalam penelitian. 11 Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari

istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus

dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan

tindak pidana.12

b. Tindak pidana (Strafbaar feit)menurut Moeljatno dalam bukunya Tri

Andrisman adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang

siapa melanggar larangan tersebut.13

c. Pencurian adalah Barangsiapa mengambil barng sesuatu yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima

tahun dan atau denda paling banyak enam puluh rupiah ( Pasal 362 tentang

pencurian KUHP ).

d. Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan,

pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau

dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan

hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai

11Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia: Press Jakarta, 1983,
hlm.121.
12Tri Andrisman, Hukum Pidana . Buku Ajar Universitas Lampung, 2009, hlm. 94.
13Ibid, hlm. 70.
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kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan

kekejaman terhadap binatang.14

e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang

Nomor 23 tahun 2002). Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah

orang yangdalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas)

tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum

pernah kawin.

E. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang

hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab ini penulis

akan membuat sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum mengenai penulisan

hukum yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika

penulisan hukum, pendekatan masalah sumber dan jenis data, lokasi penelitian,

penentuan populasi dari sempel, metode pengumpulan data dan pengolahan data,

serta analisis data.

14https://asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan/,
diakses pada 22 Februari 2015
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II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai menjelaskan teori-teori yang

berhubungan dengan judul.  Pada bab II memberikan penjelasan mengenai

tinjauan umum tentang kejahatan, dan tinjauan umum tentangpemidanaan

terhadap anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini mengemukakan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam

melakukan penelitian, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, lokasi

penelitian, penentuan narasumber, metode pengumpulan data dan pengolahan

data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam

penulisan ini dengan menggunakan data yang diperoleh dilapangan baik berupa

data primer maupun data sekunder yang menyajikan hasil penelitian disertai

dengan pembahasan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang

dilakukan oleh anak.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang merupakan kesimpulan tentang hal-hal yang

telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, guna menjawab permasalahan yang

telah diajukan. Dalam bab ini diberikan juga sumbangan pemikiran berupa saran-

saran terhadap permasalahan dalam penulisan ini.


