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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan zaman dengan maraknya teknologi modern bukan berarti 

mengurangi tindakan kriminal di dunia ini. Banyaknya terjadi peristiwa tindak 

pidana membuat resah masyarakat, mengganggu kenyamanan dalam kehidupan 

sehari-hari. Namun hal itu tidak bisa dihindari, maraknya kriminal yang terjadi 

bukan hanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa saja, tetapi juga oleh anak-

anak yang masih di bawah umur yang biasa disebut kenakalan anak. 

 

Anak yang bermasalah dengan hukum sebagai pelaku maupun korban dalam suatu 

perbuatan tindak pidana dan juga suatu pelanggaran sangat memprihatinkan, 

melihat anak merupakan generasi penerus bangsa pada masa yang akan datang. 

Adapun kejahatan dilakukan oleh anak tetap berdampak pada kehidupan 

masyarakat. Sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana 

menjalani proses pengadilan anak dan diberikan sanksi pidana berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jaminan perlindungan terhadap 

anak sebagai pelaku tindak pidana sudah terjabarkan dalam peraturan 

perundangan di Indonesia, yakni Undang – Undang Nomor  3 Tahun 1997 

mengenai Pengadilan Anak yang saat ini telah mengalami perubahan menjadi 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang telah 

disahkan dan akan diberlakukan pada Tahun 2014 dan Undang – Undang Nomor 

23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.  
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Perbuatan melanggar hukum akhirnya dilakukan oleh sebagian besar anak-anak, 

dari perbuatan yang pada awalnya sebatas kenakalan remaja yang akhirnya 

menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara 

serius.1 Akibat kanakalan anak itu maka harapan bangsa untuk memiliki generasi 

penerus yang berkualitas pun terhambat. Proses pencarian jati diri seorang anak 

tidak sedikit yang cenderung membawa anak itu pada hal-hal yang negatif yang 

dapat merugikan dirinya sendiri.  

Penyimpangan perilaku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh 

anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor: 

a. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan 

b. Adanya globalisasi di bidang informasi dan komunikasi 

c. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

d. Perubahan gaya dan cara hidup orang tua. 

Kesemua faktor-faktor di atas telah membawa perubahan sosial yang mendasar 

dalam kehidupan masyarakat dan ini akan sangat berpengaruh pada perilaku si 

anak.2
 Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan 

dengan aparat penegak hukum.  anak –anak seperti itu masuk pada kategori anak 

nakal yang dapat dijatuhkan hukuman atau pun sanksi pidana selain tindakan  

sesuai dengan peraturan berundang-undangan yang berlaku setelah menjalani 

proses pembuktian baik di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan anak. 

 

                                                           
1
 Soedarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Sinar Baru. Bandung. 1983. hlm. 32 

2
 Shanti Beliyana. Wanita dan Anak di Mata Hukum. Liberty. Jakarta.  1995. hlm. 107 
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Pada saat ini di Indonesia berlaku sistem pemidanaan yang mengacu pada sifat 

pemidanaannya saja seolah memberikan pembalasan kepada anak nakal yang 

telah melakukan suatu kejahatan tanpa memperhatikan efek lain yang 

mempengaruhi perkembangan psikis seorang anak dan tidak memperhatikan 

bagaimana dapat merubah si anak tersebut menjadi lebih baik. Penerapan suatu 

sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja 

namun lebih kepada bagaimana caranya agar seorang anak itu bisa dirubah 

perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut 

tanpa harus diberikan sanksi badan atau penjara sangat jarang kita temui di 

indonesia.  

Pada prakteknya sistem pemidanaan yang digunakan selama ini adalah upaya 

penanggulangan kejahatan yang  hanya melihat upaya pencegahan tersebut dari 

segi individu/personalnya saja. Padahal dalam menangani masalah anak ini tidak 

hanya dilihat dari penanggulangan individu si anak saja melainkan dilihat dari 

banyak faktor, salah satunya adalah membuat bagaimana si anak tidak lagi 

mengulangi perbuatannya namun juga memberikan teladan dan pendidikan yang 

baik kepada si anak.  

Sebagai studi kasus pada penulisan thesis ini mengenai putusan Nomor 791/Pid. 

A/ 2012/ PN.TK yang diputuskan oleh Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang. Perkara ini dilakukan oleh seorang anak yang masih berumur 16 

tahun yang bernama DR. Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan 

tindak pidana pembunuhan yang diikuti atau disertai oleh sesuatu perbuatan 

pidana terhadap korban DK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 

339 KUHP jo Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
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tentang Pengadilan Anak. Majelis hakim memberikan sanksi dengan menjatuhkan 

pidana terhadap terdakwa DR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, 

dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 

Terdakwa dan korban adalah teman akrab, kemudian pada suatu ketika korban 

bermain kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor, di sana terdakwa 

meminta motor korban, namun kerban tidak bersedia memberikannya. Terdakwa 

langsung mengambil sumbu kompor yang ada di dekatnya dan kemudian menjerat 

leher korban, korban berontak dan memukulkan kedua tangannya kearah terdakwa 

yang posisinya di belakang korban, lalu terdakwa mendudukkan korban di lantai 

dengan posisi bersimpuh supaya tidak berontak, dan karena korban tetap berontak 

maka terdakwa menambahkan lilitan sumbu kompor ke leher korban sehingga 

jeratan semakin kuat melilit, dan kurang lebih 15 (lima belas) menit korban diam 

tidak bergerak lagi. Terdakwa membawa korban ke samping lubang yang 

sebelumnya telah ada, dan memasukkan korban ke dalam plastik, lalu dimasukkan 

kedalam lubang dan menimbunnya. 

Setelah itu terdakwa ke depan rumahnya dan memasukkan sepeda motor korban 

ke ruang tamu. Terdakwa melepas kedua plat nomor polisi sepeda motor korban 

dan setelah kedua plat nomor polisi dibuka lalu plat tersebut disimpan dalam 

gudang. Terdakwa pergi ke natar menggunakan motor tersebut, kemudian 

terdakwa melepaskan bodi depan motor tersebut. 

Perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut didakwa dengan dakwaan subsidair 

berlapis, yaitu: 
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Primair, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 

339 KUHP Jo Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Anak, 

Subsidair, Perbuatan terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Anak, 

Lebih Subsidair, Perbuatan terdakwa sebagaimana datur dan diancam pidana 

dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Peradilan Anak, 

Lebih-lebih subsidair, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) UU.RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak Jo Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Anak. 

Jika melihat dari unsur-unsur dalam dalam pasal yang diajukan jaksa penuntut 

umum dalam dakwaan, maka unsur-unsur tersebut menjelaskan: 

Pasal 339 

 

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana 

yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah 

pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari 

pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan 

barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana 

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. 
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Pasal 338 

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena 

pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

 

Pasal 365 

 

  (1)  Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang 

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. 

(1) Jika perbuatan mengakibatkan mati,maka dikenakan pidana penjara paling 

lama lima belas tahun. 

Berdasarkan kronologis kejadian di atas, terdakwa berkehendak menguasai barang 

milik korban berupa sepeda motor, namun korban menolak keinginan terdakwa, 

lalu terdakwa menjerat leher korban sampai korban meninggal. Jika melihat 

unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum  

Pasal 339 KUHP memiliki unsur-unsur:3 

1. Pembunuhan yang diikuti oleh suatu tindak pidana dan (pembunuhan 

itu) dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan pelaksanaan 

tindakan (tindak pidana) itu. 

2. Perbuatan yang dibarengi oleh suatu tindak pidana dan (Pembunuhan 

itu) dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan 

tindakan (tindak pidana) itu. 

                                                           
3
S.R.  Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiaannya. BABINKUM TNI. 2012. hlm. 488 
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3. Pembunuhan yang didahului oleh suatu tindak pidana dan 

(pembunuhan itu) dilakukan dengan maksud dalam hal tertangkap 

tangan untuk menghindarkan diri sendiri atau peserta lainnya dari 

pemidanaan atau untuk memastikan penguasaan atas sesuatu barang 

yang secara pmh diperolehnya.  

 

Pada uraian tersebut di atas bahwa pelaku bertujuan merampas nyawa orang lain. 

Berbeda dengan Pasal 365 KUHP, pada  Pasal 365 KUHP pelaku berkehendak 

mencuri dan untuk mempersiapkan/ mempermudah melakukan pencurian dengan 

menggunakan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada orang lain.  

Faktanya tujuan pelaku dalam kasus diatas bertujuan untuk menguasai barang milik 

korban, untuk melancarkan tindakannya pelaku menggunakan kekerasan terhadap korban 

sampai pada akhirnya korban meninggal, pelaku tidak berkehendak untuk membunuh 

korban, namun karena korban tidak mengikuti keinginan pelaku maka pelaku melakukan 

kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal. Hal itu masuk pada unsur  Pasal 365 

Ayat (3) karena pelaku bukan berkehendak merampas nyawa korban melainkan 

memperlancar tindakannya. Pelaku yang pada awalanya mengakui perbuatannya tersebut 

sehingga pelaku didakwakan tunggal, kemudian di pengadilan memberikan terdakwa 

memberi kesaksian bahwa perbuatan pidana tersebut ia lakukan bersama-sama dengan 

teman korban, bahwa korban datang bersama 2 (dua) orang lelaki, yang salah 

satunya adalah pacar korban. Terdakwa bersaksi bahwa ia diminta korban untuk 

keluar untuk membeli minuman sprite dengan obat tetes mata insto menggunakan 

motor Yamaha MIO J warna biru milik korban, ketika terdakwa pulang pukul 

20.00 wib, terdakwa langsung ke kamar dan terdakwa melihat korban  sudah 

dalam keadaan tak berpakaian dari kemaluan keluar darah, matanya tertutup, 

mulut terbuka dan di leher ada luka memar warna merah seperti bekas dijerat tali. 

Bahwa melihat terdakwa datang, pacar korban mendekati terdakwa sambil 

menodongkan pisau keperut terdakwa dengan berkata: “jangan banyak tanya ikuti 
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saja kami”. Kemudian korban diangkat bertiga ke gudang yang terletak di 

belakang rumah, dan dikubur ke dalam lubang. Bahwa setelah penguburan korban 

selesai, kunci motor serta HP milik korban oleh pacarnya korban diberikan kepada 

terdakwa selanjutnya pacar korban dengan teman cowoknya pergi dengan 

menggunakan sepeda motor Yupiter warna merah. 

 

Melihat kesaksian terdakwa tersebut seharusnya dalam dakwaan harus disertai 

Pasal 55 KUHP, yang mana terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana itu 

sendirian, melainkan bersama-sama yang biasa dikenal penyertaan, namun  karena 

tidak adanya saksi dan bukti yang kuat maka kesaksian terdakwa pun diabaikan oleh 

majelis hakim. Pidana yang diberikan hakim kepada pelaku pembunuhan dalam perkara 

ini yang mana adalah seorang anak, merupakan pidana maksimum yang didiberikan 

berdasarkan undang-undang perlindungan anak.  Pidana tersebut dinilai terlalu berat 

melihat seoerang anak adalah sesosok yang masih labil dan harus dilindungi. Terjadinya 

kenakalan anak tak lepas dari pengaruh orang dewasa dan lingkungan sekitarnya.. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menulis thesis ini yang berjudul 

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang 

Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 791/pid.a/2012/pn.tk)”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1) Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, rumusan masalah yang 

dirumuskan pada penulisan ini, sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Putusan Nomor 

791/pid.a/2012/pn.tk? 

2. Apakah yang dijadikan  dasar  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam 

perkara Putusan Nomor 791/pid.a/2012/pn.tk? 

2) Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dari penulisan thesis ini agar tidak menyimpang dari 

pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas ,meliputi pertanggungjawaban 

pidana dan dasar pertimbangan hakim yang menjadi acuan dalam menjatuhkan 

putusan. Lokasi penelitian thesis ini pada lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IA 

Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, LBH Bandar Lampung, 

Lembaga Advokasi Anak (Lada). 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas maka, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

a) Menganalisis putusan pengadilan anak, mengenai pertanggungjawaban 

pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. 

b) Menganalisis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak. 
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2. Kegunaan Penelitian  

Secara garis besar kegunaan penelitian ini adalah  : 

a. Kegunaan Teoritis  

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, yang diharapkan dapat memberi 

sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi serta menambah bacaan-bacaan 

yang mungkin sudah ada khususnya yang menyangkut masalah tersebut. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penulisan ini berguna sebagai bahan pemikiran dan masukan 

bagi Praktisi Hukum, Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat sehingga dapat menjadi 

acuan dalam penerapan sanksi pidana yang pelakunya adalah seorang anak. 

 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis  

Bagi sebuah penelitian kerangka teori sangat mendukung sebagai acuan yang 

relevan, Menurut Soerjono Soekanto, “kerangka teoritis adalah konsep yang 

merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada 

dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang 

dianggap relevan”.4 

Kerangka teori memiliki kegunaan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:5 

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih 

mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya. 

                                                           
4
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI-PRESS. Jakarta.1986.hlm. 125 

5
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI-PRESS. Jakarta. 2008. hlm. 121 
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2. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, 

membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-

definisi. 

3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah 

diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti. 

4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh 

karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin 

faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang. 

5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan 

pada pengetahuan peneliti. 

Pada area hukum pidana mengenal adanya tindak pidana. Menurut Andi Hamzah, 

tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan mengancam dengan pidana oleh 

undang-undang.  Setiap tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang dan 

ditetapkan ancaman hukuman dalam perundang-undangan harus diadili dalam 

pengadilan.6 

Pada pertanggungjawaban pidana didasari dengan Asas Kesalahan, kesalahan 

adalah:7 

1. Hubungan jiwa orang dengan perbuatannya sehingga perbuatan atau 

akibatnya dapat dipertanggungjawabkan padanya 

2. Kesengajaan dan/atau kealpaan (dalam arti luas) 

3. Kealpaan (dalam arti sempit). 

Kesalahan dapat terjadi karena adanya hubungan bathin antara perbuatan dan 

pelakunya yang dilakukan secara sadar dan dapat dipertanggungjawabkan oleh 

pelaku, yang mana perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan yang secara sengaja 

dilakukan maupun hanya sebatas kelalaian yang dapat dikategorikan dalam suatu 

tindak pidana. 

                                                           
6
 Andi Hamzah. Terminologi Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. hlm164 

7
 Andi Hamzah. Op Cit.  Hlm. 136 
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Menurut Simons, kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam 

hukum pidana, ia berupa keadaan psychisch dari si pembuat dan hubungannya 

terbuatannya, dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psychisch itu 

perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.8
  

Kesalahan adalah salah satu faktor pemidanaan, yang menjadi dasar para hakim 

untuk memberikan hukuman pidana kepada para pelaku tindak pidana yang 

melakukan perbuatan pidana serta adanya hubungan antara keadaan dan 

perbuatannya. 

Akibat kesalahan tersebut, maka pelaku harus bertanggungjawab atas 

perbuatannya, menurut Andi Hamzah, pertanggungjawaban 

(ketertanggungjawaban) adalah kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, 

menentukan kehendaknya, tentang perbuatannya yang dilarang undang-undang.9   

Andi ahmad menerangkan bahwa seseorang yang dengan sadar dan dapat menilai 

tindakannya yang telah melakukan suatu perbuatan yang terlarang dan perbuatan 

tersebut diatur oleh undang-undang tindak pidana, maka seseorang tersebut 

bertanggungjawab. 

Penetuan seseorang bersalah atau tidak melalui proses peradilan yang disidangkan 

oleh majelis hakim yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut 

                                                           
8
 Tri Andrisman. Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. UNILA. 

Bandar Lampung. 2007.hlm. 105 

9
 Andi Hamzah. Op Cit. Hlm.  156 
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Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam 

kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:10 

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. 

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, sampai 

kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula 

rasa keadilan masyarakat.11 

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan 

oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, 

yaitu sebagai berikut:12 

1. Teori keseimbangan 

Yang dimaksud dengan keseimbangan disin adalah keseimbangan antara 

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentinagan 

pihak-pihak yang tesangkut atau berakitan dengan perkara, yaitu anatara 

                                                           
10

 Anny Yuserlina. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Terhadap Anggota Tentara 
Nasional Indonesia Yang Melakukan Desersi. Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang. 
2011. Hlm.11 
 
11

 Ibid. hlm 12 
12

 Ibid 
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lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, 

kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. 

2. Teori pendekatan seni dan intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan 

dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim 

menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku 

tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut 

umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim 

dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi 

dari pada penegtahuan dari hakim. 

3. Teori pendekatan keilmuan 

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan 

pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian 

khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam 

rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan 

ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, 

hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, 

tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga 

wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus 

diputuskannya. 

4. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan 

pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui 

bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara 

pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat. 

5. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara 

yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar 

hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus 

didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan 

memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. 

 

 

2. Konseptual 

 

Suatu kerangka konsepsionil merupakan kerangka yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.13 

 

                                                           
13

 Soerjono Soekanto. 2008. Op Cit. hlm. 132 
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Suatu Konsep atau kerangka konsepsionil pada hakekatnya merupakan suatu 

pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit dari pada rangka teoritis yang sering 

kali masih bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka konsepsionil belaka 

kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak, sehingga diperlukan definisi-

definisi operasionil yang akan menjadi pegangan kongkrit di dalam proses 

penelitian.14 Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang 

berhubungan dengan judul thesis ini, maka di bawah ini akan diuraikan 

konseptual sebagai berikut: 

a. Menurut Roeslan Saleh bahwa orang yang mampu bertanggung jawab 

terhadap perbuatan pidana harus memenuhi tiga syarat:15 

    1. dapat menginsyafi makna yang  perbuatannya ; 

    2.  dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang       

        patut dalam   pergaulan masyarakat ; 

3. mampu untuk mentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan     

      perbuatan. 

b. Pelaku adalah seseorang yang melakukan sesuatu16 

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

anak yang masih dalam kandungan.17
  

d. Tindak pidana (delik, delict;delikt; offenc) adalah perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.18 

                                                           
14

 Ibid. Hlm 133 
15

 Tina Asmarawati. Proses peradilan pidana terhdap anak yang berhadapan dengan hukum. 
http://www.bantenhits.com/rumah-kata/opini/188-proses-peradilan-pidana-
terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.html. 2013. 

16
 Departeman Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Bahasa Indonesia.Jakarta. 1998 

17
 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

18
 Andi Hamzah. Op Cit. hlm. 164 

http://www.bantenhits.com/rumah-kata/opini/188-proses-peradilan-pidana-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.html
http://www.bantenhits.com/rumah-kata/opini/188-proses-peradilan-pidana-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.html
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e. Pembunuhan.19 

1. Pembunuhan adalah perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa 

orang lain (Pasal 338 KUHP) , pembunuhan yang dipikirkan lebih dahulu 

(Pasal 340 KUHP) 

2. Pembunuhan berkualifikasi, pembunuhan terbobot, pembunuhan dengan 

pemberatan, gequalificeerde doodslag adalah pembunuhan yang yang 

didahului, disertai, diikuti oleh delik lain, misalnya, pembunuhan yang 

didahului dengan perkosaan; pembunuhan yang disertai dengan merusak 

barang; pembunuhan yang diikuti dengan pencurian (Pasal 339 KUHP). 
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