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ABSTRAK 

 

DISPARITAS  PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA 

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN 

(Studi Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.KBU dengan Putusan 

No.6/Pid.Sus-Anak/2014/PN.KBU) 

 

 

Oleh 

 

M.Deni Mareza Putra 

 

 

 

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak 

pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat 

diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Tindak pidana pencurian 

dengan kekerasan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun banyak 

tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.Tindak 

pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak melibatkan lebih 

dari satu anak. Dimana dalam hal ini menimbulkan sanksi pidana yang berbeda 

diantara anak pelaku tindak pidana tersebut.Disparitas putusan tak bisa 

dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara 

pidana. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1.  Mengapa terjadi disparitas 

pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 

anak pada Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.KBU dengan Putusan 

No.6/Pid.Sus-Anak/2014/PN.KBU? 2. apakah akibat disparitas pidana terhadap 

anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Data sekunder di peroleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku 

literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-

lain.Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan dengan 

melakukan wawancara terhadap narasumber. 

  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, alasan 

dan pertimbangan hakim sehingga terjadinya disparitas pidana dalam tindak 

pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yaitu bersumber 

pada hukum itu sendiri dan bersumber pada hakim atau persepsi hakim, faktor 

subjektif dan faktor objektif terhadap pelaku tindak pencurian dengan kekerasan  

        



M.Deni Mareza Putra 

oleh anak.Akibat disparitas pidana bagi anak pelaku tindak pidana pencurian 

dengan kekerasan ini adalah di lihat dari segi positif penjatuhan pidana yaitu 

pelaku tindak pidana ini sadar dan kapok akan perbuatannya, serta sesuai dengan 

tujuan dan pedoman pemberian pemidanaan. Dari segi negatif akibatnya 

terpidana kurang menghargai hukum dan aparatur penegak hukum, khususnya 

hakim yang berperan dalam penjatuhan pidana. 

 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah, Hakim sebaiknya lebih 

mempertimbangkan dua Faktor, yaitu Faktor subjektif dan faktor objektif untuk 

penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 

dilakukan oleh anak. Hakim sebaiknya lebih mengutamakan pedoman pemberian 

pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan 

oleh anak. 

 

Kata Kunci: Disparitas Pidana, Anak, Pencurian dengan Kekerasan 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat sebagai kumpulan manusia, 

karena hukum sudah ada dalam urusan manusia sebelum lahir dan masih ada 

sesudah meninggal. Hal itu menunjukkan bahwa keutuhan dalam kehidupan 

dapat tetap terjaga dan terpelihara apabila ada ketentuan-ketentuan yang 

dijadikan pedoman dan acuan untuk hidup bersama. Hukum dibentuk atas 

keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud 

agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu 

sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup 

bersama.
1
 

 

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia 

adalah negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat). Sebagai negara hukum, maka 

Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan menjamin 

kedamaian warga negara bersamaan dan kedudukannya di dalam hukum dengan 

tidak ada kecualinya. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem 

                                                           
1
 Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 34. 
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kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan 

tertinggi di dalam negara
2
.  

 

Kekuasaan kehakiman merupakan pedoman bagi hakim untuk membentuk 

peradilan yang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 

bahwa, “kekusaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan’’, dipertegas 

oleh Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009, bahwa “kekuasaan kehakiman adalah 

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya 

Negara Hukum Republik Indonesia’’. 

 

Sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman, bahwa seorang hakim 

memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan undang-undang sacara 

tersendiri, serta tidak terikat pada yurisprudensi atau putusan dari hakim yang 

terdahulu pada suatu perkara yang sejenis. Implementasi pidana yang dijatuhkan 

oleh hakim haruslah mengandung rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat memberikan putusan yang 

terbaik bagi pelaku dan korban tindak pidana tersebut. 

 

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas 

pidana tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh Negara di dunia 

menghadapi masalah ini. Disparitas pidana yang disebut sebagai the disturbing 

disparity of sentencing mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga 

lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk 

                                                           
2
 Yulya Neta, Hukum ilmu Negara, Universitas Lampung 2011, hlm. 2. 
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memecahkannya. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama 

terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat 

bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda 

terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah 

hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga 

dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana 

sangat menentukan.
3
 

 

Menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi bahwa: 

     “Disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana 

(disparity of sentencing) akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan 

administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan 

antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada 

orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban (victim) dari 

ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang 

tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut 

merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan”.
4
 

 

Pendapat ini akan melihat suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem 

untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan 

melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan hakim. Ditegaskan 

pula oleh Bambang Poernomo bahwa: 

     “Penegakan hukum ( law enforcement ) khususnya di dalam hukum pidana 

merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang 

menurut hukum dan apa yang bertentangan atau melawan hukum, 

menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum / dipidana menurut 

ketentuan hukum pidana materiil dan petunjuk tentang bertindak serta upaya-

upaya yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, 

                                                           
3
 Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana, Cetakan kedua, Bandung: 

1984, hlm. 52. 
4
 Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana, Cetakan keempat, Bandung: 

2010, hlm. 54. 



4 
 

 
 

maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan 

ketentuan hukum pidana formil’’.
5
 

 

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah 

umur di Pengadilan Negeri Kotabumi pada Putusan No.2/Pid.Sus-

Anak/2015/PN.KBU dan Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2014/PN.KBU 

merupakan contoh yang penulis jadikan sebagai sampel dari adanya disparitas 

putusan hakim dari banyak putusan dalam perkara yang sama. Pada dasarnya 

hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan berat ringannya 

pidana kepada terdakwa, diantaranya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 

meringankan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar undang-undang. 

 

Fakta terjadi di lapangan adalah adanya pelaku tindak pidana yang masih dalam 

kategori anak. Pengertian anak dalam konteks ini mengacu pada Pasal 1 Angka 

(1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih ada dalam kandungan. Pengertian ini mengandung makna bahwa anak 

adalah amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga 

karena dalam dirinya melekat hasrat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia 

yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi 

manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak 

Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan 

bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas 

                                                           
5
 Tri Andrisman, Hukum Pidana (asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia), 

Universitas Lampung, 2011, hlm. 78. 
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kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas 

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan 

kebebasan. 

 

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum pidana positif yang 

berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun 

demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses 

penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Sebagai contoh kasus anak 

yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasaan adalah Putusan 

Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2014/PN.KBU, yang 

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erik Kantona dan Surya dengan pidana 

penjara masing-masing selama 10 bulan. Kasus lainnya tertuang dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.KBU, yang 

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mirhansyah dengan pidana penjara 

selama 2 bulan 25 hari.
6
 

 

Sesuai kasus di atas maka terdapat perbedaan pidana antara Putusan Pengadilan 

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.KBU  dan 6/Pid.Sus-Anak/2014/PN.KBU, yang 

dimana terdakwa Erik Kantona Dan Terdakwa Surya di jerat dengan Pasal 365 

ayat (2) ke-2 KUHP dan terdakwa Mirhansyah dijerat dengan pasal yang sama 

yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP namun mendapatkan sanksi pidana yang 

berbeda. Meskipun dalam kasus tersebut terdapat kesamaan jenis tindak pidana 

yang dilakukan. Hal ini menunjukan adanya disparitas atau perbedaan sanksi 

pidana yang dijatuhkan kepada anak. Disparitas ini didasarkan pada 

                                                           
6
 http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-kotabumi/direktori/ 
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pertimbangan hakim peradilan anak dalam menjatuhkan sanksi pidana yang 

bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada anak agar yang bersangkutan 

dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya di masa-masa 

yang akan datang. 

 

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian dalam skripsi yang 

berjudul: “Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana 

Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.KBU 

dan Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/ 2014/PN.KBU) 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengapa terjadi disparitas pidana antara Putusan No.2/Pid.Sus-

Anak/2015/PN.KBU dengan Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2014/PN.KBU? 

b. Apakah akibat disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan antara Putusan No.2/Pid.Sus-

Anak/2015/PN.KBU dengan Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2014/PN.KBU? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan subkajian 

mengenai disparitas sanksi pidana terhadap anak dibawah umur dalam tindak 

pidana pencurian. Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah pada Pengadilan 

Negeri Kotabumi dengan waktu penelitian yaitu tahun 2015. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui adanya atau alasan terjadinya Disparitas Putusan 

No.2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.KBU dengan Putusan No.6/Pid.Sus-

Anak/2014/PN.KBU 

b. Untuk mengetahui akibat disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak 

pidana pencurian dengan kekerasan antara Putusan No.2/Pid.Sus-

Anak/2015/PN.KBU dengan Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2014/PN.KBU 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Manfaat atau kegunaan penelitian setidak-tidaknya ada 2 (dua) macam yaitu:
7
 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu hukum 

pidana, khususnya yang berkaitan dengan disparitas penjatuhan pidana terhadap 

anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan akibat atau dampak 

dalam disparitas sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian 

dengan kekerasan. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi 

aparat penegak hukum dalam melaksanakan pengadilan terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan memberikan putusan 

atau penjatuhan hukuman yang adil dan sesuai. 

                                                           
7
 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian, Bandung: Citra aditya bakti, 2004, hlm 66. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis merupakan abstaksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau 

dasar relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian 

hukum.
8
 Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Disparitas 

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak 

pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat 

diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.
9
 Hakim yang bebas dan 

tidak memihak merupakan ketentuan yang universal. Di Indonesia, sistem yang 

dianut adalah pemerikasaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim, hakim 

harus aktif bertanya dan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang boleh 

diwakili penasehat hukum untuk bertanya kepada saksi, begitu juga penuntut 

umum, semua itu untuk memperoleh kebenaran materiil. Seorang hakim sangat 

sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya 

hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya 

fungsi peradilan itu.
10

 

 

Putusan Hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya penyelesaian 

perkara pidana, disatu sisi putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk 

memperoleh kepastian hukum tentang statusnya, dan sekaligus dapat 

                                                           
8
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 72. 

9
 Muladi, Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya, Alumni, Bandung, 1986,hlm. 52 

10
 Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara 

Pidana, Aksara Persada, Jakarta, 1987, hlm. 25 
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mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, dalam arti 

menerima putusan, melakukan hukum banding, verzet, kasasi, dan sebagainya. 

Sedangkan disisi lain, apabila telah dicermati, melalui visi hakim yang mengadili 

perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai 

keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara 

mapan, visualisasi etika, mentalitas, moralitas hakim yang bersangkutan. 

 

b. Dasar Pertimbangan Hakim 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan putusannya. 

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan 

dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju 

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak 

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan 

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai 

pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai 

kewenangan dalam dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi utama dari 

seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan 

kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem 

pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau 

peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti 
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menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan 

integritas yang baik.
11

 

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim 

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: 

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan 

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau 

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; 

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan 

fungsi yudisialnya.
12

 

 

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan 

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak 

tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim 

dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 

mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang 

sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, 

kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. 

 

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh 

menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 

183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). 

                                                           
11

 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2010, hlm. 103. 
12

   Ibid, hlm. 104. 
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Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal 

yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 

KUHAP). Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang 

permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa 

dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan 

atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari putusan. 

 

2. Konseptual  

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi focus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian.
13

 Batasan pengertian dari istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Disparitas Pidana adalah penerapan pidana (disparity of sentencing) yang 

tidak sama (same offence) atau terhadap tindak pidana yang sifat 

berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.
14

 

b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang diserta ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi 

siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran 

norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak 

sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.
15

 

                                                           
13

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103 
14

 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, 
Semarang, 2001, hlm. 75. 
15

 Moeljatno, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, 
Jakarta, 1993, hlm. 54. 
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c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan 

melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

undang. Pelaku tindak pidana harus diberikan sanksi demi terpeliharanya 

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
16

 

d. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat (1), undang-undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) 

e. Pencurian dengan kekerasan adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan cara mengambil benda 

atau barang milik orang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan 

atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap 

menguasai barang yang dicurinya
17

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat 
Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Jakarta, 1998, hlm. 82. 
17

 Sudarto. Op.Cit. hlm.39. 
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E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai 

berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Kerangka 

Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian disparitas pidana, dasar 

pertimbangan hakim, perlindungan anak dan tindak pidana pencurian. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan 

dan Pengelohan Data serta Analisis Data. 

 

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil 

penelitian, yang terdiri dari penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap 

putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.KBU dengan Putusan No.6/Pid.Sus-

Anak/2014/PN.KBU dan dampak disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak 

pidana pencurian dengan kekerasan. 
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V PENUTUP 

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian 

serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-

pihak yang terkait dengan penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Disparitas Pidana 

 

Putusan putusan perkara pidana mengenal adanya suatu kesenjangan dalam 

penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Disparitas adalah 

penerapan pidana (disparity of sentencing) yang tidak sama (same Offence) atau 

terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa 

dasar pemberian yang jelas. Disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti 

ketiadaan keadilan (societal justice), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat 

dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian seringkali orang 

melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan 

yang diberikan oleh hakim.
18

 

 

Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda 

terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah 

hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga 

dapatlah dikatakan bahwa figur hakim didalam hal timbulnya disparitas 

pemidanaan sangat menentukan. Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa 

kategori yaitu: 

1) Disparitas antara tindak pidana yang sama 

                                                           
18

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, 
Jakarta, 1993, hlm. 75. 
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2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang 

sama 

3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim 

4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda 

untuk tindak pidana yang sama
19

 

 

Sesuai dengan pendapat di atas maka dapat diketahui adanya wadah dimana 

disparitas tumbuh dan menyejarah dalam penegakan hukum di Indonesia. 

Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada 

tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik 

satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang 

sama. Tentu saja mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan 

inkonsistensi di lingkungan peradilan. 

 

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya 

pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman 

pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, 

setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan 

kepadanya.
20

 

 

Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai 

hal hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan 

memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih 

dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. 

                                                           
19

 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
2001, hlm. 101-102. 
20

 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 34. 
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Pendapat sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan 

menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional. 

Untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap putusan 

hakim pidana yang pidananya berbeda sangat menyolok untuk pelanggaran 

hukum yang sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar 

terdapat penghukuman yang tepat dan serasi. Akan tetapi uniformitas mutlak 

bukanlah yang dimaksudkan, oleh karena bertentangan dengan prinsip kebebasan 

hakim, yang perlu hanyalah keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan 

masyarakat dan tidak merugikan pembangunan bangsa dengan 

mempertimbangkan rasa keadilan si terhukum. Untuk keserasian ini diperlukan 

suatu pedoman/indikator dalam bentuk yang dinamakan checking points yang 

disusun setelah mengadakan symposium atau seminar, baik yang bersifat regional 

maupun nasional dengan mengikutsertakan ahli-ahli yang disebut “behavior 

scientist”. Istilah uniformitas pemidanaan ini dirasa dapat menimbulkan 

pengertian yang kurang sesuai dan oleh karenanya kata ketetapan dan keserasian 

pemidanaan lebih dipergunakan.
21

 

 

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketidakadaan patokan 

pemidanaan dalam perundang-undangan kita maupun dalam praktek di 

pengadilan. Tanpa pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana 

dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih 

parah dibandingkan dengan saat ini. Dengan tidak adanya pedoman dalam hukum 

pidana, keanekaragaman pidana akan terjadi walaupun hakim-hakim akan 

melaksanakan tugas pemidanaan dengan penuh tanggungjawab dan secermat 

                                                           
21

 Ibid. hlm. 34. 
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mungkin. Maksud patokan pemidanaan adalah pidana rata-rata yang dijatuhkan 

hakim dalam wilayah pengadilan tertentu, misalnya wilayah pengadilan tinggi 

Jakarta pusat. Dengan demikian pidana yang terlalu ekstrim, terlalu besar, atau 

terlalu ringan dapat dibatasi. Patokan ini tidak bersifat mutlak. Setiap majelis 

hakim bebas untuk menyimpang dari patokan tersebut, asalkan memberikan 

pertimbangan yang cukup dalam putusannya.
22

 

 

Faktor eksternal yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang 

bersumber pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim dimana kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini memberikan 

jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, 

termasuk didalamnya kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim 

bebas memilih jenis pidana, Karena tersedia jenis pidana didalam pengancaman 

pidana dalam ketentuan perundang-undangan pidana.
23

 

 

Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 12 ayat (2) KUHP, yang menyebutkan 

bahwa pidana penjara waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dam paling lama 

15 (lima belas) tahun berturut turut. Sedangkan dalam ayat (4) nya diatur bahwa 

pidana penjara selama waktu tertentu sekali sekali tidak boleh melebihi dua puluh 

tahun. Demikian pula dengan halnya pidana kurungan dalam Pasal 18 ayat (1) 

KUHP, dinyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling 

                                                           
22

 Andi Hamzah, Loc. Cit. 
23

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23. 
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lama satu tahun, sedangkan dalam Pasal 18 ayat (3) KUHP diatur bahwa pidana 

kurungan sekali kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. Didalam Pasal 

30 KUHP, diatur bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen. 

Apabila pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan dan 

lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit satu hari dan paling 

lama enam bulan. Menyangkut faktor yang bersumber pada diri hakim terutama 

yang menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian 

terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang 

hendak dicapai, maka terhadap perbuatan perbuatan pidana yang sama pun akan 

dijatuhkan pidana yang berbeda-beda. Oleh Karena itu dapatlah dikatakan bahwa 

disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan 

kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh undang-undang 

dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali 

penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di 

Indonesia. 

 

Akibat adanya disparitas pidana tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana dan 

semangat dari falsafah pemidanaan. Disparitas pidana semakin menimbulkan 

kekacauan dalam masyarakat, tidak hanya menyakiti rasa keadilan masyarakat, 

tetapi juga mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan pidana. Kondisi 

inilah yang kemudian menjadi bentuk dari kegagalan penegakan hukum pidana, 

dimana penegakan hukum malah diartikan sesuatu yang tidak penting oleh 

masyarakat. Suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dalam 

hal ini, ada juga ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas hanya 

membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisasi, mereka tidak 



20 
 

 
 

memandang disparitas pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam 

penegakan hukum pidana di Indonesia. 

Disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut: 

1. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik 

yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan 

alasan-alasan pembenaran yang jelas. 

2. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar
24

 

 

Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini pun merupakan bentuk 

refleksi dimana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, 

harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan 

memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. Jika 

hal ini diterapkan, secara logika tentu saja disparitas pidana akan dapat diterima 

oleh masyarakat dengan tidak mengusik kepuasan masyarakat terhadap putusan 

hakim dan juga tidak mengoyak rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

 

Problematika mengenai pidana dalam penegakkan hukum di Indonesia memang 

tidak dapat dihapuskan begitu saja. Hal yang dapat ditempuh hanyalah upaya-

upaya dalam rangka meminimalisasi disparitas pidana yang terjadi dalam 

masyarakat. Dengan berbagai pandangan sarjana dihubungkan dengan falsafah 

pemidanaan dan tujuan hukum itu sendiri maka upaya terpenting yang harus 

ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya 

penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan 

                                                           
24

 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 82. 
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masyarakat, kepentingan negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan 

kepentingan korban tindak pidana. 

 

B. Dasar Pertimbangan Hakim 

 

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh 

menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 

183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). 

Keterangan Ahli; (c). Surat; (d) Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal 

yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 

KUHAP).
25

 

 

Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja 

tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan 

yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat (3) dikatakan ketentuan 

tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya 

(unus testis nullus testis).
26

 

 

Bahwa dalam penjatuhan suatu pidana, Hakim haruslah mempertimbangkan 

aspek sosial, aspek hukum, dan aspek moral, lebih lanjut disebutkan bahwa 

hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 
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 Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat 
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, 1998, hlm. 11. 
26
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Tentang Kekuasaan Kehakiman) dan dalam mempertimbangkan berat ringannya 

pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa 

(Pasal 8 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman), 

dalam memutus suatu perkara hakim harus merujuk pada undang-undang yang 

berlaku, akan tetapi hakim bukanlah corong undang-undang (bouche de la loi), 

Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban 

umum sehingga diharapkan putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa 

keadilan masyarakat, hukum yang dibentuk oleh hakim bukanlah undang-undang 

atau berdasar pada undang-undang. Hukum yang dibentuk oleh hakim bukan 

hanya putusan-putusan yang hanya corong undang-undang, tetapi benar-benar  

esensial hukum yang sebenarnya dengan menggali dan menemukan hukum dari 

berbagai sumber, termasuk hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh 

dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang kemudian ditransformasikan 

ke dalam putusan-putusannya, sehingga hakim bukan hanya sebagai corong 

undang-undang, tetapi juga sebagai pembuat atau pembentuk hukum (Judge 

made Law); 

 

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang 

permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa 

dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan 

atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari putusan. Selain itu Hakim Pengadilan Negeri 

mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan 

beberapa aspek, yaitu: 
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1) Kesalahan pelaku tindak pidana 

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan 

disini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana 

tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara 

normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat 

harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran 

normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim. 

2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana 

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai 

motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum. 

3) Cara melakukan tindak pidana 

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih 

dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat 

didalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum. 

4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi 

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat 

mempengaruhi putusan hakim yaitu memperberat hukuman bagi pelaku dan juga 

memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan 

perbuatan tindak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari 

masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah). 

5) Sikap batin pelaku tindak pidana 

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa 

penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga 
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memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan 

perdamaian secara kekeluargaan. 

6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana 

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak 

berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat 

pelaku berkelakuan sopan dan mau bertanggungjawab, juga mengakui semua 

perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. 

7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku 

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak 

pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya 

tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku 

dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik 

dan berguna. 

8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah 

suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, 

agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak 

melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal 

tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya 

kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.
27

 

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia 

menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di 

sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan 
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memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat 

hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut 

umum. Semua itu dengan maksud menentukan kebenaran materiil. Hakimlah 

yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.
28

 

 

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan 

diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat 

dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi 

terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus 

dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti 

dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau 

kasasi, peninjaun kembali, dsb. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui 

visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak 

pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasan hukum atau 

fakta secara mapan, mumpuni, dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan 

moralitas dari hakim yang bersangkutan.
29

 

 

C. Pengertian Anak  

 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia 

dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, 

anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara 

menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 

serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, 
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 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, 
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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. Dalam hal ini ketentuan tentang anak diatur oleh beberapa 

undang-undang antara lain: 

1. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1  angka 

2 

“Anak Adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, Tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun. 

2. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan” 

3. Menurut UU No.25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20  

“Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun” 

4. Menurut UU RI No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana 

perdagangan orang Pasal 1 angka 5   

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. “  

5. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1  

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 

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

pernah kawin “  
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6. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 

angka 1  

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan.”  

7. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2  

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun 

dan belum pernah kawin.”  

8. UU No.39 thn 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5   

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 

belum menikah, terrnasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 

adalah demi kepentingannya.”  

9. Pasal 45 KUHP  

“anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun “ 

10. Pasal 330 ayat (1) KUHperdata  

“Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum 

genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 

tahun” 

 

D. Perlindungan Hukum Pada Anak 

 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ( Pasal 1 ayat (2) Undang-undang 
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Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang perlindungan Anak). 

 

Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak 

dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman 

terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya 

(Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) 

 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pertanggungjawaban 

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian 

kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak 

anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. 

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang 

diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki 

nasionalisme yang dijiwai oleh akhlah mulia dan nilai pancasila, serta 

berkemauan keras mejaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. 

 

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari 

janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik 

tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan 

kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu: 

 

a) Nondiskriminasi 

b) Kepentingan yang terbaik bagi anak 
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c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 

d) Penghargaan terhadap pendapat anak 

 

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, memerlukan peran 

masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, 

lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, 

dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. 

 

Menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: 

Perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau 

seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan 

melalui: 

a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi 

dan/atau seksual 

b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan 

c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, 

dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi 

dan/atau seksual. 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014, hak-hak anak adalah sebagai berikut: 

 

a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). 

b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan (Pasal 5). 
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c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamannya, berpikir, dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan 

orang tua atau wali (Pasal 6). 

d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh 

oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak 

dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar 

maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak 

angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku [Pasal 7 ayat (1) dan (2)]. 

e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8). 

f) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat 

dan bakat. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan 

pendidikan dan kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh 

pendidik, tenaga kependidikan, sesame peserta didik, dan/atau pihak lain. 

Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan 

anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus 

[Pasal 9 ayat (1), (1a) dan (2)]. 

g) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasaan dan 

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 

kepatutan (Pasal 10). 

h) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 

bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai 

dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri 

(Pasal 11). 

i) Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan 

sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). 

j) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana 

pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan 

dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, 

penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan 

perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan segala bentuk 

perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman [Pasal 13 ayat (1) dan (2)]. 

k) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada 

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu 

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan 

terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap 

dengan kedua orang tuanya; mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, 

pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang 

tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; memperoleh 

pembiayaan hidup dari kedua orang tuannya; dan memperoleh hak anak 

lainnya [Pasal 14 ayat (1) dan (2)]. 

l) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan 

dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam 
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kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur 

kekerasan; pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual (Pasal 15). 

m) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak 

berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, 

penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai 

dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya 

terakhir [Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3)]. 

n) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan 

perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang 

dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan 

memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak 

memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi 

korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum 

berhak dirahasiakan [Pasal 17 ayat (1) dan (2)]. 

o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). 

Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; 

mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, 

bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 

melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19). 

 

 

E. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Pencurian 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan 

tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai 

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat 

menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.
30

 

 

Pengertian tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan menurut 

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagai berikut: 

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP) 
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Pencurian biasa ini terdapat di dalam UU pidana yang dirumuskan dalam Pasal 

362 KUHP: “Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau 

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu 

dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-

lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak – banyaknya sembilan ribu 

rupiah”. 

Berdasarkan pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil” 

Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu 

dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, 

memegang barangnya dan mengalihkannya kelain tempat, maka orang itu belum 

dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri. 

b. Yang diambil adalah “barang” 

Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda 

bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena 

jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan 

membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa 

yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya. 

c. Status barang itu “sebagaian atau seluruhnya menjadi milik orang lain” 

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya 

dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk 

dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat 

dituntut juga dengan pasal ini. 
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d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu 

dengan melawan hukum. 

Maskudnya memiliki ialah: melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu 

seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, 

diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada 

kemauannya. 

2. Pencurian dengan Pemberatan 

Pencurian dengan pemberatan dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan 

ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, 

sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut: (1) “Dipidana 

dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”: 

Ke-1:  Pencurian ternak 

Ke-2: Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi, atau 

gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, 

kecelakaan kereta api, hura-hura, pemberontakan atau bahaya perang. 

Ke-3: Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan 

tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adalah disitu 

setahunya atau tiada kemauannya yang berhak. 

Ke-4:  Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.  

Ke-5: Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau 

untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan 

membongkar, memecah, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, 

perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu. 

 

(2)  Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal 

tersebut dalam No.4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya 

Sembilan tahun. Pencurian ini atau ayat 2 adalah pencurian pokok yang 

ditambah salah keadaan yang ada pada Pasal 363 KUHP. 

Ke-1: Jika barang yang dicuri itu adalah hewan yang dimaksud dengan hewan 

adalah yang disebut pada Pasal 101 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 

“Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak”. 
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Pencurian hewan ini dianggap pencurian berat, dasar pertimbangan nya 

adalah hewan milik seorang petani yang penting atau sangat berguna 

sebagai penunjang kerja dalam hidup sehari-hari. 

Ke-2: Bila pencurian itu dilakukan dalam keadaan seperti pada Pasal 363 KUHP 

ayat ke-2, maka diancam hukuman lebih berat karena pada keadaan seperti 

ini orang dalam keributan dan kebingungan dan barang-barang dalam 

keadaan tidak terjaga. Sedangkan orang yang mempergunakan kesempatan 

pada saat orang lain dalam keributan atau malapetaka atau bencana 

dianggap rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan terjadinya 

pencurian harus ada hubungannya maksudnya pencurian itu harus benar-

benar tahu dalam mempergunakan untuk mencuri. Tidak termasuk dalam 

pengertian jika terjadi malapetaka atau bencana yang lain, karena pencuri 

benar-benar tidak tahu dan tidak saja mempergunakan kesempatan ini. 

Ke-3: Yang dimaksud dengan malam adalah sesuai dengan ketentuan dengan 

Pasal 98 KUHP yang berbunyi: “Malam berarti waktu antara matahari 

terbenam dan matahari terbit”. Sedangkan dimaksud dengan rumah adalah 

tempat yang digunakan untuk didiami siang dan malam artinya: “Untuk 

tidur dan sebagainya”. Sebuah gedung yang tidak dipergunakan makan dan 

tidur tidak termasuk pengertian rumah, sedang peran kereta api yang 

didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah. Sedangkan 

pakaian jabatan palsu, pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak 

untuk itu misalnya pencuri yang masuk kedalam rumah dengan 

menggunakan pakaian polisi dan yang terpenting pakaian itu tidak harus 
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instansi pemerintah, dari instansi swasta pun bisa dimasukan pengertian 

pakaian palsu. 

3. Pencurian Ringan 

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang 

yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan 

pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima 

puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau 

perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan 

pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam Pasal 364 KUHP yang 

bunyinya sebagai berikut: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 No 5 

asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan yang 

tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari 

dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana 

penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya Sembilan ratus 

rupiah”. 

 

Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga 

ringan disbanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan 

diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan dan denda 

sebanyak Sembilan ribu rupiah. 

4. Pencurian dengan Kekerasan 

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut: 

1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun dipidana 

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau 

memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada 

kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan 
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kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap 

tinggal di tempatnya. 

2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan: 

a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau 

diperkarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di 

dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. 

b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. 

c. Jika yang bersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan 

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

d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat. 

3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu 

berakibat ada orang mati. 

4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-

lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang 

luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau 

lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 

dan Nomor 3. 

 

a. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP yang berbunyi 

“Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan”, yaitu membuat orang jadi 

pingsan dan tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut 

Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara 

tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, 

menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian 

kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang 

dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan 

pada orang dan bukan pada barang. 

b. Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas 

tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah 

tertutup, atau perkarangan yang didalamnya ada rumah, atau dilakukan 

pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam Pasal 

88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci 
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palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan 

menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP yaitu: 

Luka berat berarti: 

1) Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan 

sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut. 

2) Senantiasa tidak cukup mengerjkan pekerjaan jabatan atau pekerjaan 

pencaharian. 

3) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra. 

4) Mendapat cacat besar. 

5) Lumpuh (kelumpuhan). 

6) Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu. 

7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. 

c. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka 

ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang 

penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri. 

d. Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya 

orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih 

bersama-sama atau sesuai dengan Pasal 88 KUHP yaitu: “Mufakat jahat 

berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan 

melakukan kejahatan itu”. 

 

F. Akibat Terjadinya Disparitas 

 

Disparitas pidana yang masih sering terjadi dapat berakibat fatal, akibat dari 

disparitas pidana dapat berdampak bagi terpidana dan masyarakat secara luas. 
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Dampak disparitas pidana bagi terpidana yaitu apabila terpidana setelah dijatuhi 

hukuman menbandingkan pidana yang diterimanya. Terdakwa yang merasa 

diperlakukan tidak adil oleh hakim dapat dipahami, karena pada umumnya 

keadilan merupakan perlakuan ”yustisiable”.
31

 

 

Problematika mengenai disparitas pidana dalam penegakkan hukum di Indonesia 

memang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Upaya yang dapat ditempuh 

hanyalah upaya-upaya dalam rangka meminimalisasi disparitas pidana yang 

terjadi dalam masyarakat. Dengan berbagai pandangan sarjana dihubungkan 

dengan falsafah pemidanaan dan tujuan hukum itu sendiri maka solusinya 

dapatlah kita gunakan pandangan dari  yang menyatakan bahwa upaya terpenting 

yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah 

perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan 

masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan 

kepentingan korban tindak pidana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Muladi dan Badra Nawawi Arif,. “Teori-teori dan kebijakan pidana”. Alumni, Bandung, 2005, 
hlm. 78 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan 

untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan 

atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk 

memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan 

realitas yang ada atau studi kasus.
32

 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum 

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam 

penelitian ini, terdiri dari: 

                                                           
32

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 32. 
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a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer bersumber dari: 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana 

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik 

Indonesia. 

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang 

melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai 

dengan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

2) Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.KBU 
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3) Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2014/ 

PN.KBU 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat 

para ahli dalam berbagai literature/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan 

sumber dari internet. 

 

C. Penentuan Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu 

dan ditetapkan untuk diteliti.
33

 Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Hakim pada Pengadilan Negeri 

Kotabumi. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari 

populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian.
34

 Sampel dalam 

penelitian ditetapkan dengan teknik Purposive Sampling, yaitu sampel dipilih 

berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Berdasarkan pengertian di atas 

maka yang menjadi responden / sampel dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi    : 2 orang 

Advokat di Kotabumi      : 1 orang 

Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 2 orang 

Jumlah Responden      : 5 orang 

                                                           
33

 Ibid. hlm. 67. 
34

 Ibid. hlm. 68. 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi 

lapangan sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan 

seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta 

melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait 

dengan permasalahan. 

 

b. Studi Lapangan 

Studi Lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara 

(interview) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai 

data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan 

data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam 

penelitian ini. 
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b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-

benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut. 

c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan 

sehingga mempermudah interpretasi data. 

 

E. Analisis Data 

 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun 

secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian.
35
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 Ibid. hlm. 95. 
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V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa  

1. Alasan terjadinya disparitas pidana antara Putusan No.2/Pid.Sus-

Anak/2015/PN.KBU dengan Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2014/PN.KBU 

adalah karena faktor subjektif dan faktor objektif terhadap pelaku tindak 

pidana ini, yaitu: 

A. Faktor Subjektif meliputi : 

1) Faktor-faktor yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana 

misalnya keadaan ekonomi, faktor pergaulan, faktor sosial dan lain-lain;  

2) Apakah terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau tidak;  

3) Peranan terdakwa seperti apa;  

4) Tingkat pengetahuan/pemahaman terdakwa, misalnya: perbedaan tingkat 

pendidikan;  

5) Cara melakukan tindak pidana antara pelaku/terdakwa yang satu dengan 

pelaku/terdakwa yang lain  berbeda; dan  

6) Banyaknya barang bukti 
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B. Faktor Objektif meliputi: 

1) Kerugian yang di alami korban ;  

2) Jumlah  dan jenis barang yang di curi;  

3) Akibat atau dampak yang di timbulkan dimasyarakat. 

 

2. Akibat disparitas pidana terhadap pelaku anak antara Putusan No.2/Pid.Sus-

Anak/2015/PN.KBU dengan Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2014/PN.KBU 

adalah lebih berpengaruh terhadap mental atau psikis anak itu sendiri, 

Dampak positifnya si pelaku atau si terdakwa diputus sesuai dengan 

hukumannya dan merasa jera akan lebih baik perilaku terdakwa setelah keluar 

dari lapas. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan dalam diri anak yaitu 

akan timbul rasa kekecewaan terhadap peraturan dan hukum yang ditegakan 

oleh aparatur penegak hukum. Dampak lain akibat disparitas pidana yang 

terjadi terhadap anak satu dengan anak lainnya yaitu lebih kepada perilaku, 

dalam hal ini terjadinya kesenjangan sifat atau perilaku anak terhadap anak 

yang lain, dimana yang awalnya mereka berteman akrab bisa menjadi 

bermusuhan atau tidak saling menegur atau menyapa, karena merasa tidak 

adil antara putusan hakim yang dijatuhi terhadap mereka. Sedangkan untuk 

dampak disparitas terhadap pembinaan anak itu sendiri yaitu anak merasa 

kecewa, melamun dan malas dalam mengikuti program pembinaan. 
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B. Saran 

Adapun saran-saran yang diberikan adalah: 

1. Hakim Sebaiknya lebih mempertimbangkan dua Faktor, yaitu Faktor subjektif 

dan faktor objektif untuk penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak 

2. a. Hakim sebaiknya mengutamakan pedoman pemberian pidana bagi pelaku 

tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak 

b. Dalam hal sistem peradilan pidana (Integrated Criminal Justice System) 

baik itu di tahap penyidikan, penuntutan , persidangan, harus di tingkatkan 

nya lagi tingkat pendidikan para aparat penegak hukum terutama di  

penyidikan. Karena dalam hal ini penyidik lah yang lebih menentukan 

apakah anak tersebut akan lanjut di proses atau diselesaikan nya perkara 

melalui diversi. BAP penyidiklah yang menentukan Tuntutan Jaksa Ringan 

atau berat nya. 

a. Dalam perkara Anak lebih di utamakan diversi, terutama bagi anak yang 

baru pertama kali melakukan tindak pidana. 
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