
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan 

keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan Negara
1
. Dalam konsideran Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang 

Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 

seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi 

muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai 

ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada 

masa depan
2
.  

Melihat pentingnya peranan anak tersebut, maka anak perlu mendapatkan 

perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus 

globalisasi di berbagai bidang, kemajuan ilmu pengetahuan tekhnologi dan 

komusikasi (IPTEK), serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang 
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telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang 

sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Perlindungan terhadap anak 

tidak terbatas oleh pemerintah selaku kaki tangan negara, akan tetapi harus dilakukan 

juga oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk dapat bertanggungjawab 

menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut 
3
. Dalam hal ini pemerintah 

bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk 

menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Senada dengan itu dalam 

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan bahwa “Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi." 

Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung, ditambah iklim 

demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangatlah 

mudah sampai kepada publik, untuk kemudian ramai-ramai dibahas dan 

diperbincangkan
4
. Dalam kenyataannya, banyak orang tua yang tidak menyadari hal 

ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan 

dalam suasana konflik cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong 

anak melakukan tindakan-tindakan negatif yang dikategorikan sebagai kenakalan 

anak. Anak melakukan kenakalan dapat dipngaruhi oleh latar belakang kehidupannya. 

Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan 

ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan Negara. 
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Kenyataannya, pada saat ini peristiwa pidana atau tindak pidana banyak yang 

dilakukan oleh anak. Anak yang melakukan suatu tindak pidana disebut dengan 

istilah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan pengertian 

mengenai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah 

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

diduga melakukan tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan 

proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap 

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. 

Sebagai contoh kasus kenakalan anak yang terjadi di Lampung adalah yang dilakukan 

oleh Baru Raharja. Baru Raharja adalah seorang anak yang berusia 15 (lima belas) 

tahun yang bertempat tinggal di Desa Padang Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, 

Kabupaten Lampung Utara
5
. Dia terbukti telah melakukan suatu tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian kepada korban Abdul 

Wahab bin Muhammad Nur yang merupakan teman sepermainannya. Pada hari senin 

tanggal 7 Oktober 2013 terdakwa beserta korban sedang menonton acara orgen 

tunggal di desa mereka. Terdakwa meminta kepada korban untuk diantarkan ke dekat 

lokasi koramil yang tidak jauh dari tempat nonton tersebut dengan menggunakan 

motor korban jenis Honda Absolute Revo warna hitam dengan Nopol BE 8022 QE. 

Sebelum sampai di tempat tujuan terdakwa menghentikan motor karena melewati 

rumah bibi tersangka, terdakwa kemudian masuk kerumah bibinya dan berkata “Bi, 

                                                           
5
 http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/ 



4 
 

minjam golok” lalu dijawab oleh Bibi Sinar “Untuk apa ?” kemudian dijawab oleh 

terdakwa “minjam sebentar”, setelah itu terdakwa bergegas menuju dapur untuk 

mengambill golok dan mengasahnya. Setelah diasah, kemudia golok tersebut 

diselipkan di pinggang terdakwa tanpa diketahui korban lalu terdakwa mengajak 

korban pergi lagi dengan korban yang mengendarai motor. Belum sampai tujuan yang 

dimaksud oleh terdakwa, korban tidak mau lagi mengantarkan terdakwa dan pada 

saat itu terjadi percekcokan antara korban dengan terdakwa, sesaat kemudian 

terdakwa mengeluarkan golok yang telah diselipkan terdakwa dipinggang kemudian 

membacokkanya kearah kepala korban dan korbanpun terjatuh dari motor kemudian 

korban masih sempat untuk berusaha berlari namun terdakwa kembali membacokkan 

goloknyaberkali-kali kearah tangan dan tubuh korban sampai korban benar-benar 

terjatuh dan terakhir terdakwa membacokkan goloknya kearah leher korban. Setelah 

terdakwa memastikan korban tidak bernyawa lagi, terdakwa langsung membawa 

kabur motor korban dan menyembunyikannya di belakang rumah terdakwa. 

Perbuatan terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melakukan 

tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dengan tuntutan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun. 

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. : 400/Pid.B/2013/PN.KB, 

hakim memutus bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 365 

ayat (3) KUHP dan mejantuhkan pidana kepada terdakwa berupa menyerahkan 

terdakwa kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.  
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Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi menjatuhkan putusan tersebut dengan 

menimbang bahwa Baru Raharja masih anak-anak dan diharapkan masih dapat 

diperbaiki dan memperbaiki dirinya, bahwa selama masa persidangan Baru Raharja 

menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, bahwa Baru Raharja 

berperilaku sopan, serta bahwa Baru Raharja belum pernah dihukum. Selain itu, 

berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 

Metro untuk Baru Raharja serta setelah mendengar pendapat dari orang tua terdakwa 

yang menyerahkannya untuk dijadikan Anak Negara dengan alasan keluarga sudah 

tidak sanggup mengurus dan mendidik terdakwa. Dengan menimbang hal-hal 

tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi menetapkan status Baru 

Raharja sebagai Anak Negara dan ditempatkan pada tempat khusus di Lembaga 

Pemasyarakatn Anak Kelas II.A Kotabumi, Lampung.  

Melihat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang terlalu ringan, 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. 

Permohonan banding tersebut tercatat pada Akta Banding 

No.18/Akta.Bdg/2013/PN.KB yang kemudian dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi 

Tanjung Karang oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi. Permohonan banding 

yang diajukan oleh JPU tersebut masih dalam tenggang waktu, serta memenuhi cara 

dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding 

itu diterima oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. 

Memori banding yang diajukun JPU antara lain menyatakan bahwa Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Kotabumi sudah salah dalam menerapkan hukuman terhadap 
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terdakwa, dimana dampak dari penjatuhan hukuman tersebut tidak hanya 

menimbulkan luka yang mendalam kepada keluarga korban tetapi juga akan 

memberikan rasa takut kepada masyarakat umum terhadap perbuatan terdakwa 

tersebut karena dimungkinkan perbuatan sekejam itu akan terulang lagi ditengah 

masyarakat. Akhirnya, berdasarkan Putusan No. : 05/Pid./2014/PT.TK Hakim 

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 

selama 6 (enam) tahun penjara. Putusan ini telah inkrah atau memiliki kekuatan 

hukum yang tetap karena tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap 

putusan ini. 

Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menjatuhkan putusan tersebut dengan 

menimbang beberapa hal, antara lain bahwa majelis hakim tingkat pertama 

menjatuhkan putusan yang terlalu ringan terhadap terdakwa, bahwa penjatuhan 

pidana yang ringan tidak akan memberikan efek jera bagi terdakwa dan tidak 

memberikan pelajaran hukum bagi masyarakat lain, bahwa perbuatan terdakwa 

meresahkan masyarakat, bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan luka yang 

mendalam bagi keluarga korban, bahwa belum ada perdamaian dengan keluarga 

korban, serta bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sadis. Dengan menimbang 

hal-hal tersebut, maka Hakim Tinggi menjatuhkan hukuman pidana 6 (enam) tahun 

penjara terhadap Baru Raharja. 

Terdapat perbedaan yang mencolok dalam putusan terhadap Baru Raharja dalam 

putusan tingkat pertama degan putusan tingkat banding. Dimana dalam putusan 

tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Kotabumi memutus Baru Raharja untuk 
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dikembalikan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan 

kerja dengan status sebagai Anak Negara. Sedangkan dalam putusan tingkat banding, 

Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memutus Baru Raharja dengan pidana 6 

(enam) tahun penjara. 

Melihat perbedaan yang mencolok dalam putusan yang diberikan kepada terdakwa 

pada tingkat pertama dan tingkat banding tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : “Analisis Perbandingan 

Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan 

Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No.: 

400/Pid.B/2013/PN.KB dan Putusan No.: 05/Pid./2014/PT.TK). 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 

mengakibatkan kematian berdasarkan Putusan No.:400/pid.b/anak/2013/pn.kb 

dan Putusan No.:05/pid./2014/pt.tk ? 

2. Manakah diantara Putusan No. : 400/pid.b/anak/2013/pn.kb dengan Putusan 

No: 05/pid./2014/pt.tk terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan yang mengakibatkan kematian yang memenuhi rasa keadilan ? 
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2. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah mencakup ilmu hukum pidana 

khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim baik pada tingkat pertama maupun 

tingkat banding dalam memutus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 

mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan No.: 

400/Pid.B/2013/PN.KN dan Studi Putusan No.: 05/Pid./2014/PT.TK dan putusan 

manakah yang dapat memberikan keadilan terhadap anak pelaku tindak pidana 

tersebut. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas II Kotabumi dan 

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Penelitian tersebut akan dilaksanakan pada 

Tahun 2015. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian : 

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian skripsi ini  

adalah : 

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 

mengakibatkan kematian baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat 

banding (Studi Putusan No.: 400/Pid.B/2013/PN.KN dan Studi Putusan No.: 

05/Pid./2014/PT.TK). 

b. Untuk mengetahui putusan manakah yang sudah memenuhi rasa keadilan 

diantara Putusan No.: 400/Pid.B/2013/PN.KN dengan Studi Putusan No.: 

05/Pid./2014/PT.TK yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana 
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pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap putusan 

pada tingkat pertama ataupun pada tingkat banding berdasarkan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a. Kegunaan Teoritis 

Dimana kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana pada bidang sistem 

peradilan pidana anak di Indonesia, yang berkaitan dengan hal-hal mengenai 

tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian 

yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan No.: 400/Pid.B/2013/PN.KN dan 

Studi Putusan No.: 05/Pid./2014/PT.TK).  

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan 

aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum 

khususnya ilmu hukum pidana serta sebagai acuan sumber informasi bagi 

pembaca terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 

mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 
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identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneiti
6
. 

Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah : 

 

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 

Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim 

tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 

KUHAP, yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 

Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasar pada alat bukti yang sah yang 

terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti – alat bukti yang dimaksudkan dalam 

Pasal 184 KUHAP tersebut anatara lain : 

1) Keterangan saksi. Keterangan saksi berkaitan dengan keterangan dari saksi 

korban maupun saksi dari terdakwa yang mengetahui secara langsung 

kronologi peristiwa. 

2) Keterangan ahli. Keterangan ahli digunakan oleh Hakim dalam menentukan 

suatu tindak pidana apakah sudah layak dan memenuhi unsur-unsur 

dariperbuatan pidana tersebut yang nantinya akan diputus. 

3) Surat. Surat-surat dapat berupa akta, perjanjian, nota-nota, dan surat lainnya 

yang berkaitan erat dengan kasus sebagai bahan pertimbangan hakim dalam 

memutus suatu perkara. 
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4)  Petunjuk. Petunjuk biasanya ditemukan bahwa apabila ada petunjuk atau fakta 

lain di persidangan maupun yang telah Hakim gali di tengah masyarakat. 

5)  Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa berkaitan dengan kasus yang 

sedang dihadapi untuk dinilai oleh hakim dalam rangka pengumpuan alat 

bukti guna menjadi dasar pertimbangan hakim. 

 

Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan hukum pidana yang didasarkan kepada unsur materiil dan formil serta 

hasil pemeriksaan dalam proses peradilan pidana sehingga didapatkan suatu hasil 

yang optimal dan terjadinya kesinkronan atau kesesuaian terhadap putusan tersebut. 

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

dengan tegas dinyatakan  mengenai  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  

putusan, yaitu : 

1. Pasal 6 Ayat (2):”Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila 

pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, 

mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, 

telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”dan 

2. Pasal 8 Ayat (2): “Dalam mempertimbangkan berat  ringannya  pidana,hakim  

wajib  memperhatikan  pada  sifat   yang  baik  dan  jahat  pada terdakwa”. 

Menurut Barda Nawawi Arief, sebelum hakim menetapkan putusannya ada 3 

(tiga) hal yang harus dipertimbangkan, yaitu: 

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah 
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melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian 

2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan terdakwa itu 

merupakan suatu tindakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah 

dan dapat dipidana 

3.  Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana
7
. 

Menurut Mackenzie ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim 

dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu : 

1. Teori Keseimbangan 

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan 

oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan 

perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan 

mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi 

terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP).  

2. Teori Pendekatan Seni dan Institusi 

Pendekatan  seni  dipergunakan  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan  suatu  

putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim. 

Hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman 

yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana. 

 

 

                                                           
7
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13 
 

3. Teori Pendekatan Keilmuan 

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim 

tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan 

ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang 

dijatukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.  

4. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam 

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. 

5. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek  yang berkaitan dengan pokok-pokok  

perkara yang  disengketakan.  Landasan  filsafat  merupakan  bagian  dari  

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, karena berkaitan dengan hati 

nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim. 

6. Teori Kebijaksanaan 

Teori  kebijaksanaan  mempunyai  beberapa  tujuan  yaitu  sebagai  upaya 

perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk 

solidaritas   antara   keluarga   dengan   masyarakat   dalam   rangka   membina, 
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memelihara, mendidik pelaku tindak pidana, serta sebagai pencegahan umum 

kasus
8
 

 

b. Teori Konsep Keadilan 

Teori mengenai keadilan ini menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi 

mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk 

menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya.  

Teori keadilan melahirkan teori kemanfaatan, teori hukum tentang kemanfaatan yang 

berasal dari Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip dari aliran 

utilitarianisme ke dalam lingkungan hukum, yaitu manusia akan bertindak untuk 

mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. 

Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya 

dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua 

individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut di atas, perundangan itu hendaknya 

dapat  memberikan kebahagiaan  yang terbesar  bagi  sebagian  besar masyarakat 

(the greates happiness for the greatest number). Jadi yang diutamakan dalam teori 

Jeremi Bentham adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar- besarnya, karena 

teori kemanfaatan merupakan rasionalisme dari keadilan, bila keadilan telah tercapai 
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 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif, Jakarta : Sinar 

Grafika, 2010, Hlm. 102. 
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otomatis akan memberikan manfaat bagi para pihak. Dalam hal kewenangan Hakim 

diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dalam hal menjatuhkan hukuman
9
. 

Pemaknaan teori keadilan dalam praktikya terhadap penanganan sengketa-sengketa 

hukum ternyata masih menjadi debatable di tengah masyarakat. Banyak pihak 

merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu 

syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan 

terhadap suatu segketa. Hal itu tidak dapat dilepaskan karena cara pandang hakim 

terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan 

konkretisasi hukum. Sedangkan semestinya hakim mampu menjadi living 

interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan 

tidak terbelenggu oleh kekuatan normatif-rosedural yang ada dalam suatu 

peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar corong undang-

undang
10

. 

Munculnya permasalahan sebagaimana tersebut dimuka tidak dapat dilepaskan 

karena adanya sebuah dikotomi antara keadilan substantif disatu sisi dan keadilan 

prosedural disisi yang lain. Keadilan substantif dalam Black’s Law Dictionary 

dimaknai sebagai : 

“Justice fairly administered according to rules od substantive law, 

regardless of any procedural errors not affecting the litigant’s substantive 

rights.” 

                                                           
9
 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit 

UNDIP : 2001, Hlm. 75. 
10

 Drs. Mubtasir Syukri, Keadilan dalam Sorotan, 21 Februari 2012, http://img.pa-

bogor.go.id/upload/artikel3.pdf, diakses pada 14 Oktober 2015. 

http://img.pa-bogor.go.id/upload/artikel3.pdf
http://img.pa-bogor.go.id/upload/artikel3.pdf
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Artinya : 

“Keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, 

dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak 

berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat.” 

Hal ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural adalah benar bisa menjadi 

salah, jika secara materil dan susbtansinya melanggar keadilan. Demikian pula 

sebaliknya, apa yang secara formal adalah salah bisa menjadi benar, jika secara 

materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran 

procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan 

substansi bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang, 

namun dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang 

yang tidak memberi rasa keadilan tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural 

undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian 

hukum
11

. 

2. Konseptual 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam 

melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti 

                                                           
11

 Ibid. 
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yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui
12

. Berdasarkan definisi 

tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan 

prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima 

sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.
13

 

b. Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam 

menelaah atau menecermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara 

tertentu melalui sidang pengadilan. 
14

 

c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas), termasuk anak 

yang masih dalam kandungan. 
15

 

d. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah 

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
16

 

e. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan 

melanggar atau  melawan  hukum  sebagaimana dirumuskan dalam  undang- 

undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 
17

 

                                                           
12

 Soerjono Soekanto, Pengantar Pelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia : 1986, Hlm. 

132. 
13

 Lexy J.Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta : 2005, Hlm. 54. 
14

 Ahmad Rifai, Op.Cit, Hlm. 112. 
15

 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
16

 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
17

 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta. Pusat 
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1998. hlm. 25. 
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f. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan 

mana yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi 

siapa saja yang melanggar aturan tersebut. 
18

 

g. Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya 

atau sebagian kepunyaan orang lain, dnegan maksud untuk dimiliki secara 

melawan hukum, diancam karena pencurian
19

. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar mempermudah serta memperjelas dalam memahami isi skripsi ini secara 

keseluruhan, maka dipelukan penjelasan mengenai sistematikam penulisan yang 

bertujuan untuk mendapat suatu gambaran jelas tentang pembahasan skripsi yang 

dapat dilihat dari hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya secara 

keseluruhan. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :  

I. PENDAHULUAN 

Bagian ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan 

ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta 

sistematika penulisan.  

 

 

 

                                                           
18

 Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Jakarta. 

Bina Aksara. 1993, Hlm. 37. 
19

 Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum  

serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya  

digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan  

kenyataannya yang berlaku dalam praktek. 

III. METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang akan digunakan dalam 

pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data, serta analisis 

data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan penjelasan dan pembahasana yang mengemukakan hasil penelitian 

mengenai “analisis perbandingan dasar pertimbangan hakim pada tingkat pertama dan 

tingkat banding terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 

mengakibatkan kematian (Studi Putusan No.:400/Pid.B/2013/PN.KB dan Studi 

Putusan No.:05/Pid./2014/PT.TK)” dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian 

dengan kekerasan yang mengakibatkn kematian berdasarkan putusan Pengadilan 

Negeri Kotabumi No. : 400/Pid.B/2013/PN.KB dan putusan Pengadilan Tinggi 

Tanjung Karang No. : 05/Pid./2014/PT.TK. 

V. PENUTUP 

Bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan 

pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian 

dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. 


