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ABSTRAK 

 

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA 

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA 

OLEH ANAK 

(Studi Putusan Nomor: 22/PID.Sus-Anak/2016/PN.TJK) 

Oleh 

Achmad Yustian Jaya Sesunan 

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga 

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, 

berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi 

serta hak sipil dan kebebasan. Anak apabila melakukan perbuatan melawan hukum 

atau menjadi korban kejahatan maka negara berhak melindungi anak tersebut. 

Berdasarkan hal-hal diatas,  rumusan masalah yang timbul adalah mengapa hakim 

menjatuhkan pidana maksimal terhadap anak yang melakukan tindak pidana 

pembunuhan berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang 

Perkara Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2016/ PN.TJK) dan apakah putusan terhadap anak 

yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut telah memenuhi 

rasa keadilan. 

Penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris, 

pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini juga  

dengan melihat fakta-fakta dalam praktik yang ada di lapangan dengan tujuan 

melihat kenyataan atau fakta-fakta yang konkrit tentang dasar pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan dan putusan tersebut sesuai dengan rasa keadilan atau 

tidak.  

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan dasar pertimbangan hakim dalam 

memutus suatu perkara harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai, yaitu fakta-



 

fakta yang ada dipersidangan, apakah terdakwa memenuhi unsur kesalahan, hal-hal 

yang meringankan, dan hal-hal yang memberatkan. Hakim juga dalam rangka 

memutuskan perbuatan pidana akan mengumpulkan informasi persidangan dari 

jaksa penuntut umum, saksi, terdakwa maupun alat-alat bukti lain. 

Hakim dalam menjatuhan putusan harus memenuhi rasa keadilan dimana terdawa 

dihukum sesuai dengan Undang-undang dan sesuai dengan prosedur yang ada 

dimana proses sidang terdakwa dengan menanyakan keterangan para saksi dan alat 

bukti sampai terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pembunuhan berencana 

sehingga dihukum sesuai prosedur Undang-undang. 

Kata kunci : Hakim, Keadilan, Pembunuhan, Anak 
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Kegagalan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti tetapi kegagalan adalah proses 

yang menjadikan kita lebih tangguh dibandingkan sebelumnya 

(Penulis) 

 

Janganlah kamu senang dengan sesuatu yang sifatnya sementara karena itu akan 

merugikanmu di masa depan. Carilah yang sifatnya kekal karena itu yang 

menjamin masa depanmu. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Manusia memiliki kedudukan yang paling tinggi diantara ciptaan Allah lainnya 

dan memiliki sifat hakekat yang merupakan karakteristik manusia yang menjadi 

pembeda. Menurut kodratnya, manusia terdapat hasrat untuk hidup berkumpul 

dengan sesamanya yaitu hasrat untuk hidup bermasyarakat. Hal itu senada dengan 

Aristoteles, seorang filsuf dari Yunani Kuno yang menyatakan, bahwa manusia itu 

adalah makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat.
1
 

Kejahatan selalu terjadi di tengah masyarakat dari dahulu hingga sekarang. 

Kejahatan dilakukan baik dikalangan pemerintah maupun dilakukan oleh 

masyarakat itu sendiri. Kejahatan merupakan persoalan bersama yang harus 

dihadapi pemerintah dan masyarakat sebab kejahatan bukan persoalan yang 

sederhana terutama pada masyarakat mengalami perkembangan seperti Indonesia. 

Dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan tersebut sangatlah beragam mulai 

dari perubahan nilai-nilai masyarakat yang mengikuti budaya barat yang 

melemahkan budaya turun-temurun bangsa Indonesia hingga kemajuan positif 

yang membuka pola pemikiran masyarakat agar lebih maju.  

 

                                                           
1
 Rizky Ariestandi Irmansyah, 2013, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu), hlm. 3 



2 

 

 
 

Kejahataan adalah perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Kejahatan 

tidak memperdulikan apakah tingkat moralitas dan kesopanan dari suatu tindakan 

tersebut bukan merupakan kejahatan kecuali tidak dilarang oleh hukum 

pidana.Pengertian Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku 

manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu  perbuatan dianggap bukan 

kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana. 

Pengertian Kejahatan menurut R. Soesilo dapat ditinjau dari dua sudut pandang, 

yaitu:
2
 

a. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu 

perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam 

Undang-undang. 

b. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah 

perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga 

merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman 

dan ketertiban 

 

Perubahan tersebut menyebabkan berubahnya pola perilaku masyarakat menjadi 

lebih beragam yang menimbulkan perubahan sosial. Perubahan sosial 

menimbulkan pergeseran-pergeseran serta perubahan dalam hubungan sosial yang 

ada, sehingga diperlukan usaha untuk mengatasi hal tersebut.
3
 Perubahan sosial 

yang negatif akan menyebabkan masalah sosial yang merugikan masyarakat 

karena perubahan sosial yang negatif dapat menimbulkan kejahatan yang 

mengancam kehidupan masyarakat. 

                                                           
2
A.S. Alam,Pengantar Kriminologi, (Makasar: Pustaka Refleksi) 2010, hlm. 41 

3
 Satjipto Rahardjo, 2010, Sosiologi Hukum, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 25 
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Kejahatan merupakan sebuah fenomena kompleks yang dapat dipahami dari 

beberapa sisi berbeda. Peristiwa kejahatan dapat berbeda pengertiannya antara 

manusia yang satu dengan yang lain. Sehingga tidak mudah memahami kejahatan 

itu sendiri. Mengenai kejahatan sudah berabad-abad sebelumnya dibicarakan oleh 

para ilmuwan terkenal, walaupun masih berupa pernyataan dan renungan. Untuk 

mencegah terjadinya kejahatan diperlukan suatu aturan yang disebut hukum. 

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang 

dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga adalah undang-undang, 

peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
4
  

Hukum merupakan gejala yang senantiasa muncul di masyarakat, karena hukum 

merupakan salah satu bentuk kebutuhan dasar (basic need) manusia, demikian 

menurut Paul Vinogredof.
5
  

L.J. van Apeldoorn pernah mengatakan bahwa setiap saat hidup kita dikuasai oleh 

hukum. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum dilahirkan dan masih 

mencampurinya sesudah meninggal.
6
 

Menurut Cicero, seorang ahli hukum dari bangsa Romawi, pernah mengatakan 

bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum, ubi societas ibi ius. 

                                                           
4
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 510  
5
 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 125 

6
 Wahyu Sasongko, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011) hlm 

6. Dikutip dari L.J. van Apeldoorn, Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, atau 
Pengantar Ilmu Hukum, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino (Jakarta: Pradnya Paramita, cet. Ke-
14, 1976), hlm. 18 
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Mendasarkan pada pernyataan tersebut, maka dapat pula dinyatakan bahwa di 

mana ada hukum di situ ada atau pernah ada suatu masyarakat.
7
 

Indonesia sebagai suatu Negara hukum yang demokratis menjunjung tinggi hak-

hak asasi manusia, menjamin setiap warga Negara sama kedudukannya dalam 

hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan 

itu tanpa kecuali. Pada hakikatnya hukum merupakan norma yang mengatur 

perilaku dalam lingkup hubungan antarpribadi. Oleh karena itu tujuan diadakan 

atau dibuat dan dipatuhinya norma hukum adalah untuk kedamaian hidup 

bersama.
8
 

Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam 

UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 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 kelangsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan 

dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
9
  

Hal yang demikian ini dijamin pula dalam hukum pidana. Hukum pidana “ 

mempunyai eksistensi mengatur keserasian hubungan antara kepentingan individu 

dengan kepentingan umum, demi untuk tegaknya suatu kepastian hukum dan 

                                                           
7
 Ibid., hlm 8 

8
 Ibid., hlm. 75 

9
 Muladi, 2007, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implementasinya dalam Perspektif 

Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 239 



5 

 

 
 

keadilan.” Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-

ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.
10

  

Untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum tersebut tidak dapat 

dilepaskan dari aspek manajemen, yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk 

mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan 

untuk mencapai tujuan melalui orang-orang, teknik dan informasi yang dijalankan 

berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu 

organisasi penegakan hukum tercakup pula orang, tingkah laku, fasilitas dan juga 

kultur organisasi. 

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum 

sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, 

dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya 

ditegakkan kembali.
11

 

Pada bidang hukum pidana, kepastian hukum dirumuskan pada Pasal 1 Ayat (1) 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal sebagai asas Asseln 

von Feuerbach (1775-1833) yang dirumuskan sebagai berikut: 

 “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali” 

                                                           
10

 Satjipto Rahardjo, tanpa tahun, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, 
(Bandung: Sinar Baru), hlm. 24  
11

 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 115 
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Dalam KUHP, asas tersebut dirumuskan sebagai berikut: “Tiada suatu perbuatan 

dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan 

yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”
12

  

Van Apeldoorn dalam bukunya Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse 

Recht mengatakan, bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan manusia secara 

damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia 

dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum 

manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak 

yang merugikannya.
13

  

Menurut para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah 

sebagai berikut:
14

 

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara 

menakut-nakuti orang banyak maupun secara menakut-nakuti orang yang 

telah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan 

lagi. 

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka 

melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga 

bermanfaat bagi masyarakat.  

 

Hukum pidana disatu pihak, disamping mengatur atau menjamin kemerdekaan 

individu, mengatur perihal hukuman terhadap siapa saja yang melanggar hukum 

                                                           
12

 Leden Marpaung, 1997, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada), hlm. 2 
13

 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011,  Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta: Rineka 
Cipta), hlm. 37 
14

 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama), 
hlm. 19-20 
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atau undang-undang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. 

Namun, hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan pemantapan sikap dan 

perilaku para penegak hukum akan kemampuannya dalam menegakkan hukum 

dan keadilan, semata-mata demi untuk tegaknya citra dan wibawa hukum dan 

pemerintah terhadap setiap warga negaranya.  

Berita mengenai kasus tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak-anak 

semakin meningkat dan banyak mendapat perhatian dari masyarakat baik yang 

dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Dengan meningkatnya kasus 

tindak pidana pembunuhan tersebut, maka anggota masyarakat menuntut agar 

hakim menjatuhkan sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana tersebut. 

Sebelum membicarakan tentang tindak pidana pembunuhan, kita harus 

mengetahui tentang pengertian pembunuhan terlebih dahulu. Pembunuhan secara 

terminologi adalah perkara proses, cara, perbuatan membunuh.
15

 Sedangkan 

istilah pembunuhan dalam KUHP adalah kesengajaan menghilangan nyawa orang 

lain. Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan berencana dianggap 

sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan 

timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. 

Salah satu contoh kasusnya dapat di lihat dalam kasus pembunuhan berencana 

berdasarkan perkara Nomor 22/PID.Sus-Anak/2016/PN.TJK di kota Bandar 

Lampung yang dilakukan oleh Muhamad Krisna Firdaus kepada korban Dwiki 

Dwi Sofyan.  

                                                           
15

 Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit. hlm. 225 

http://s-hukum.blogspot.com/2015/01/tokoh-hasan-al-basri.html
http://s-hukum.blogspot.com/2015/01/buku-dosa-dosa-besar.html
http://s-hukum.blogspot.com/2015/01/sebab-turunnya-surah-al-kafirun.html
http://s-hukum.blogspot.com/2015/01/opini-moral-di-atas-hukum.html
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Berdasarkan putusan perkara Nomor 22/PID.Sus-Anak/2016/PN.TJK terdakwa 

Muhamad Krisna Firdaus dikenakan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP jo.  UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

yaitu:  

1. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara 

selama 10 ( sepuluh ) Tahun;  

2. masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan 

seluruhnya dari lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan;  

3. menetapkan agar anak tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Anak 

(LPA); 

4. memerintahkan barang bukti berupa: 

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 20 

Cm; 

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 10 

Cm; 

- 1 (satu) unit mobil Kijang Super warna biru No. Pol. BE 2858 A; 

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih tanpa nomor 

polisi; 

- 1 (satu) unit handphone Blackberry Davis warna hitam; 

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang kurang lebih 50 

Cm; 

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk pembuktian 

dalam perkara lain; 

5. membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh 

ribu lima ratus rupiah); 

 

Keputusan Hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan kriminal yang 

mempengaruhi tahap berikutnya/pelaksanaan pidana dan perlu dipertimbangkan 

oleh Hakim terhadap para pelaku tindak pidana hakekatnya adalah sebagai upaya 

perbaikan bagi para pelaku tindak pidana selanjutnya. Kebebasan Hakim sangat 

berperan dalam menentukan berat ringannya hukuman karena berbagai 

pertimbangan harus dilakukan sebelum mengambil keputusan. 

Berdasarkan hal diatas penulis berpendapat keputusan hakim dalam menjatuhkan 

putusan kepada terdakwa tidak boleh melebihi sepuluh tahun dan terdakwa tidak 

dapat dihukum mati atau dihukum seumur hidup walaupun perbuatan yang 
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dilakukan oleh terdakwa melebihi perbuatan anak pada umumnya dan bersifat 

sadis dengan melakukan pembunuhan berencana dengan lebih dari seratus tusukan 

pada korbannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak Pasal 3 hurur f mengatur anak setiap anak dalam proses 

peradilan tidak dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup dan Pasal 81 ayat 

(6) mengatur jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana 

yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang 

dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. 

B.  Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasaran uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang relevan untuk dikaji dan dibahas sebagai berikut: 

1) Mengapa hakim menjatuhkan pidana maksimal terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada Kasus Putusan 

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Perkara Nomor 22/Pid.Sus-

Anak/2016/ PN.TJK?  

2) Apakah putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana 

pembunuhan berencana tersebut telah memenuhi rasa keadilan? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang 

berkaitan dengan permasalahan mengenai tindak pidana pembunuhan 

berencana yang dilakukan oleh anak. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah 
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Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang. Ruang lingkup waktu penelitian 

adalah tahun 2016. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok bahasan di atas, maka tujuan skripsi ini adalah untuk 

mengetahui: 

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana pembunuhan berencana 

b. Untuk mengetahui putusan yang sesuai dengan rasa keadilan 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoretis 

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan 

permasalahan apa dasar pertimbangan hakim terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan apakah putusan 

tersebut telah memenuhi rasa keadilan. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan 

bagi penulis untuk memenuhi syarat akademi dan menjadi tahap akhir 

menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan hasil 

penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi seluruh aparatur 

penegak hukum  dan masyarakat umum dalam upaya penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Selain itu hasil 
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penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak-pihak lain 

yang akan melakukan penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan 

apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan untuk dimasa yang 

akan datang. 

 

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoretis 

Kerangka teoretis adalah konsep-konsep yang sebenarnya abstraksi dari hasil-

hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh 

peneliti.
16

 Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoretis dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

Teori pengambilan putusan sangat relevan dengan tugas hakim dalam 

membuat putusan di pengadilan. Putusan tersebut terutama untuk 

menentukan bersalah tidaknya terdakwa yang diajukan ke muka 

persidangan. Di samping itu juga untuk menentukan sanksi pidana 

(hukuman) yang tepat dan harus diterima oleh terdakwa jika sudah terbukti 

bersalah melakukan perbuatan pidana. 

 

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat 

dipergunakan oleh hakim  dalam  mempertimbangkan  penjatuhan  putusan  

                                                           
16

Soerjono Soekanto, 1986,  Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm 103 
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dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:
17

   

1) Teori Keseimbangan  

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan 

antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan 

kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan 

perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan 

dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan 

kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak 

tergugat. 

 

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan 

dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan 

menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap 

pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat 

keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam 

perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara 

pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, 

lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari 

hakim.  

  

3) Teori Pendekatan Keilmuwan  

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan 

pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian 

                                                           
17

 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar 
Grafika), 2010, hlm. 102 
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khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam 

rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.  

 

4) Teori Pendekatan Pengalaman  

Pengalaman  dari  seorang  hakim  merupakan  hal  yang  dapat mem- 

bantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya 

sehari-hari  karena dengan pengalaman yang dihadapi, seorang hakim 

dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan 

dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban 

maupun masyarakat. 

 

5) Teori Ratio Decindendi  

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.  

 

6) Teori Kebijaksanaan  

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga 

dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, 

mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia 

yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. 
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b. Teori Keadilan 

Keadilan hadir ditengah individu-individu yang menjalin relasi di bawah 

pengaturan-pengaturan hukum. Pengelolaan aturan hukum bertitik-berat 

pada pemisahan antara keadilan dan ketidakadilan. Keadilan dalam 

konteks putusan hakim dibagi menjadi dua model: 

1) Keadilan Substantif 

Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai 

yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati 

nurani.
18

 

 

2) Keadilan Prosedural 

Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-

ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti 

mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan 

lainnya. 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam 

melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum
19

. Definisi 

yang berhubungan dengan judul penulisan ini dapat diartikan sebagai berikut, 

diantaranya adalah:  

a. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh 

hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum 

memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan
20

 

                                                           
18

 Bambang Sutiyoso, “Reformasi Keadilan dan Penagakan Hukum di Indonesia”, (Yogyakarta: UII 
Press, 2010), hlm. 7-9 
19

 Soerjono Soekanto, Op. Cit. hlm 103 
20

 Ahmad Rifai, Op. Cit. hlm. 92 
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b. Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan 

kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan 

dirumuskan oleh Undang-undang.
21

  

c. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh 

undang- undang untuk mengadili.
22

 

d. Anak menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 

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

diduga melakukan tindak pidana. 

e. Tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP tentang   

Pembunuhan Berencana yaitu “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan 

rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena 

salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman 

seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 http://tugasakhiramik.blogspot.sg/2015/09/pengertian-penjatuhan-pidana.html diakses pada 
tanggal 27 Desember 2016 pukul 20.58 
22

 Pasal 1 butir 8 KUHAP 

http://tugasakhiramik.blogspot.sg/2015/09/pengertian-penjatuhan-pidana.html
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara 

keseluruhan diuraikan sebagai berikut:   

I. PENDAHULUAN 

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 

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi yaitu pengertian pemberatan pidana, aparat 

penegak hukum, pengertian dan dasar hukum tindak pidana pembunuhan 

berencana.   

 

III. METODE PENELITIAN 

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur 

Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.   

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat 

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai bagaimana 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemberatan pidana terhadap 

pelaku anak tindak pidana pembunuhan berencana pada Nomor 22/Pid.Sus-

Anak/2016/ PN.TJK 
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V. PENUTUP 

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18 

 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Anak 

Anak sebagai makhluk Tuhan YME dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan 

sampai dilahirkkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat 

perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
23

  

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam konvensi Hak-hak Anak (Convention on 

the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak 

mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak 

yang berhadapan dengan hukum.
24

 

Kajian tentang Anak dalam hukum di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan tentang batasan umur serta pengertian mengenai anak 

sebagai berikut:  

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  

Pasal 287 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan 

sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun. 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

Pasal 1 angka (2) menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai 

batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin 

                                                           
23

 R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: PTIK), hlm 1 
24

 R. Wiyono, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 30 
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3. Undang – Undang   Nomor   35   Tahun   2014   tentang   Perlindungan  Anak 

Pasal 1 angka  (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

Pasal 1 ayat  3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum 

yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 

tindak pidana. 

 

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana ialah perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana.
25

 

Mengenai pengertian tindak pidana (strafbaar feit), beberapa sarjana 

memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut: 

a. Pompe 

 

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi yaitu: 

1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, 

yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan 

                                                           
25

 Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan 
Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group), hlm 79 
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pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 

kesejahteraan umum. 

2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh 

peraturan undang-undang dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang 

dapat dihukum.
26

 

 

b. Vos 

Tindak  pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan 

undang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada 

umumnya dilarang dan diancam dengan pidana
27

. 

 

c. Simons 

Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang 

bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan 

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab
28

. 

 

d. Van hamel 

Tindak  pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam 

undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan 

dengan kesalahan
29

. 

 

 

 

                                                           
26

 Tri Andrisman.2011.Asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana indonesia.Universitas 

Lampung.Bandar Lampung.hlm.69 
27

Andi Hamzah.Asas-asas hukum pidana.Jakarta.Rineka Cipta. 2008. hlm.88 
28

Ibid. hlm.88 
29

Ibid.  
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e. Moeljatno 

Tindak pidana menurut Moeljatno terdapat tiga hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu: 

1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang 

dan diancam pidana; 

2) Larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidana 

ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu; 

3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat,, oleh 

karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada 

hubungan erat pula.
30

 

 

2. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Unsur-unsur tindak pidana yaitu : 

a. Subyek dari pelaku tindakan; 

b. Kesalahan dari tindakan; 

c. Bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut; 

d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ 

perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; 

e. Waktu, tempat dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana. 

 

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat 

dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu : 

a. Unsur-unsur subjektif 
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Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang 

melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku 

dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam 

hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu 

adalah : 

a) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa), 

b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti 

yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP, 

c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapa misalnya 

didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 

pemalsuan dan lain-lain, 

d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 

misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut 

Pasal 340 KUHP, 

e) Perasaan takut atau vress seperti antara lain yang terdapat didalam 

rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 

 

b. Unsur-unsur objektif 

Yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang 

ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-

keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, 

dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah : 

a) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid, 

b) Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai 

negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 
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“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan 

terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP, 

c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 

 

C. Peraturan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan 

Penjelasan tentang tindak pidana pembunuhan dapat dlihat dalam ketentuan Pasal 

338, 339, 340, 344 dan 359 KUHPidana yaitu: 

1. Pembunuhan yang di lakukan dengan sengaja 

a. Pembunuhan Biasa 

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak 

pidana dalam bentuk pokok (Doodslag In Zijn Grondvorm), yaitu delik 

yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. 

 

Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah: 

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena 

pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. 

 

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam 

pembunuhan biasa adalah sebagai berikut: 

1) Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja 

2) Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain 

 

b. Pembunuhan Dengan Pemberatan 

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: 

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan  
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yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika 

tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya 

daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan 

melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan 

hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-

lamanya dua puluh tahun.” 

 

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah : “diikuti, disertai, 

atau didahului oleh kejahatan”. Kata “diikuti” (gevold) dimaksudkan 

diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk 

mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. 

 

Misalnya : Seorang yang sakit hati ingin melakukan pembunuhan 

terhadap Bupati; tetapi karena Bupati dikawal oleh seorang bodyguard/ 

pengawal, maka orang yang sakit hati tadi lebih dahulu menembak 

pengawalnya, baru kemudian membunuh Bupati. 

 

Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang 

memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai 

berikut: 

1) Unsur subyektif: 

a) Dengan sengaja 

b) Dengan maksud 

 

2) Unsur obyektif: 

a) Menghilangkan nyawa orang lain 
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b) Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain 

c) Untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana 

yang akan, sedang atau telah dilakukan 

d) Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau 

lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan 

e) Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah 

diperoleh secara melawan hukum, dalam ia/ mereka kepergok 

pada waktu melaksanakan tindak pidana 

c. Pembunuhan Berencana 

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan 

sebagai berikut : 

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih 

dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan 

berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.” 

 

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah 

sebagai berikut: 

1) Unsur subyektif: 

a) Dilakukan dengan sengaja 

b) Direncanakan terlebih dahulu 

2) Unsur obyektif : menghilangkan nyawa orang lain. 

 

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan  
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sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, 

maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. 

 

d. Pembunuhan yang Dilakukan dengan Permintaan yang Sangat dan Tegas 

oleh Korban Sendiri 

Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas 

(uitdrukkelijk) dan sungguh-sungguh /nyata (ernstig). Tidak cukup hanya 

dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan 

Pasal 344 KUHP: 

“barangsiapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang 

sangat tegas dan sungguh-sungguh, orang itu dipidana dengan penjara 

paling tinggi dua belas tahun” 

 

2. Pembunuhan yang di lakukan dengan tidak sengaja 

Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk 

kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur 

dalam Pasal 359 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut: 

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan 

paling lama satu tahun.” 

 

D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur oleh Pasal 340 KUHP yang 

bunyinya sebagai berikut: 

“Barangsiapa    dengan    sengaja    dan    dengan    rencana    lebih    dahulu  
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menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan 

berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara 

sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” 

 

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 

diutarakan, antara lain: 

“dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang. 

Untuk itu sudah cukup si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada 

waktu ia menyadari apa yang dilakukannya.” 

 

M. H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain 

sebagai berikut: 

“bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk 

mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.”
31

 

 

Beberapa unsur dalam pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal di 

atas adalah sebagai berikut: 

1. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan; 

2. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (dolus); 

3. “Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang. 

Untuk itu sudah cukup si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada 

waktu ia menyadari apa yang dilakukannya”; 

4. Menghilangkan nyawa orang lain berarti perbuatan yang mengakibatkan 

hilangnya nyawa seseorang. 

                                                           
31
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E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini 

mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur 

tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut 

dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang 

yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan 

rakyat Indonesia. 

 

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, 

dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam 

pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh  kepastian 

bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna 

mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan 

suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar 

terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum 

antara para pihak. 

 

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak 

memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu 

tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi 

penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum 

yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap 

peristiwa tersebut. 
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M. H. Tirtaadmidjaja mengatakan bahwa sebagai hakim, ia harus berusaha untuk 

menetapkan suatu hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa 

sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai usaha ini, ia 

harus memperhatikan: 

1. Sifat pelanggaran pidana itu (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat 

atau ringan) 

2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu 

3. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang 

memberatkan dan meringankan) 

4. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat tulen atau seorang penjahat yang 

telah berulang-ulang dihukum (recidivist), seorang penjahat untuk satu kali 

ini aja atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah 

berusia tinggi 

5. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana itu 

6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu (apakah ia menyesal tentang 

kesalahannya ataukah dengan keras menyangkal meskipun telah ada bukti 

yang cukup akan kesalahannya) 

7. Kepentingan umum
32

 

 

Putusan hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang 

terbukti dalam sidang pengadilan. 
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Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan 

oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, 

yaitu sebagai berikut:
33

   

1. Teori Keseimbangan  

Dalam praktik peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat 

perhatian yang cukup, kecuali antara lain dalam perkara-perkara korupsi, 

perlindungan konsumen, lingkungan hidup. Salah satu kesulitan yang dihadapi 

dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban, karena baik dalam 

hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, tidak ada ketentuan atau 

tidak cukup diatur mengenai perlindungan terhadap korban, hal itu adalah atas 

inisiatif sendiri dan bukan sebagai bagian dari proses perkara. 

 

Dalam praktik, ada dua cara melindungi kepentingan korban, yaitu yang pertama, 

melakukan gugatan keperdataan atas dasar perbuatan melawan hukum 

(onrechtmatigedaad), dan yang kedua, melakukan perdamaian dengan pelaku atau 

semata-mata karena uluran tangan pelaku. Salah satu penyebab tidak ada tempat 

bagi kepentingan korban, karena perkara pidana semata-mata dianggap sebagai 

perkara antara negara melawan pelaku dan korban bukan merupakan bagian, 

apalagi sebagai pihak dalam perkara pidana. 

 

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik 

umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan 

dan peringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan 

masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan kepentingan 
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terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal 

memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan 

berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (Pasal 197 ayat (1) 

huruf f KUHAP). 

 

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  

Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim dimana 

pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara 

pidana atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan 

dalam perkara perdata, di samping dengan minimum 2 (dua) alat bukti, harus 

ditambah dengan keyakinan hakim.  

 

Akan tetapi, kayakinan hakim adakalanya sangat bersifat subjektif, yang hanya 

didasarkan pada Instink atau naluri hakim saja. Padahal hakim sebagaimana 

manusia biasa pada umumnya, dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan rohani yang 

kadangkala menempatkan Instink atau naluri hakim menjadi sesuatu yang tidak 

benar, sehingga dikuatirkan terjadi kekeliruan atau kesesatan dalam putusan yang 

dijatuhkan oleh hakim tersebut, sehingga akan menjadi putusan yang salah atau 

yang sesat, yang dapat menimbulkan polemik yang berkepanjangan dalam 

masyarakat, yang pada akhirnya putusan tersebut akan banyak mudharatnya 

daripada manfaatnya. Oleh karena itulah, hakim harus berhati-hati dalam 

menggunakan teori ini, yang hanya mengandalkan pada seni dan Intuisi semata 

dari hakim sendiri.  
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3. Teori Pendekatan Keilmuwan  

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. 

Hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu 

pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang 

dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggung jawabkan dari segi teori-teori yang 

ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, 

diadili, dan diputuskan oleh hakim.  

 

Kemandirian hakim dalam menguasai berbagai teori-teori dalam ilmu hukum, 

ataupun sekedar pengetahuan yang lainnya, sangat menentukan putusan yang akan 

dijatuhkan oleh hakim. Untuk itu, hakim dituntut untuk terus belajar dan belajar 

ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pada khususnya dan ilmu 

pengetahuan yang lain pada umumnya.  

 

Hakim dalam praktik persidangan seringkali meminta keterangan dari para ahli 

yang berkompeten dibidangnya untuk menjelaskan esensi dari suatu sengketa 

yang diajukan kepadanya, seperti dalam tindak pidana malpraktik yang dilakukan 

oleh dokter atau tenaga medis, maka ahli  hukum kedokteran akan diundang untuk 

didengar keterangannya didepan persidangan.  

 

Keterangan para ahli itulah yang membantu hakim dalam menentukan putusan 

bagaimanakah yang seharusnya dijatuhkan, sehingga putusan tersebut akan sesuai 
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dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak di persidangan ataupu 

masyarakat pada umumnya. 

 

4. Teori Pendekatan Pengalaman  

Semakin banyak “jam terbang” dari seorang hakim, seharusnya secara teori 

semakin akan sangat berhati-hati sekali hakim tersebut memberikan pertimbangan 

atas suatu perkara. Perjalanan tugas dari seorang hakim, sebagaiman yang berlaku 

di Indonesia, biasanya dimulai sejak hakim tersebut menjadi seorang calon hakim 

(cakim) yang diberi tugas untuk mempelajari mengenai cara-cara dan prosedur 

persidangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum materiil maupun 

hukum formil, karena penguasaan hukum materil dan hukum acara yang baik, 

akan sangat membantu jika saat kelak ia menjadi hakim. 

Selanjutnya saat diangkat menjadi hakim dengan Keputusan Presiden (Keppres), 

maka hakim tersebut akan ditempatkan secara berjenjang di Pengadilan Negeri di 

beberapa wilayah Indonesia sampai kemudian hakim tersebut ditempatkan 

Pengadilan Negeri di wilayahnya yang sekarang.  

 

Biasanya variasi perkara yang masuk di Pengadilan Negeri di tempat yang sudah 

dikunjunginya begitu banyak, atau bisanya perkara-perkara kejahatan 

konvensional atau street crime, seperti pencurian, penganiayaan, dan sebagainya, 

dan sesekali perkara yang variatif seperti illegal logging atau illegal mining, maka 

variasi perkara akan semakin banyak, sehingga pengalaman seorang hakim akan 

semakin kaya dan bertambah lengkap pegetahuan hukumnya.  
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Dari perjalanan karier tersebut diharapkan akan semakin memberikan bekal yang 

cukup bagi para hakim untuk bersikap profesional, arif, dan bijaksana dalam 

menjalankan tugasnya, dapat mendorong para hakim untuk semakin berhati-hati 

dalam menjatuhkan suatu putusan dan akan memberikan rasa keyakinan akan 

perlunya sifat profesional, arif, dan bijaksana dalam menjatuhkan suatu putusan. 

 

5. Teori Ratio Decindendi  

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam 

menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani 

dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar putusannya itu 

dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang 

bersifat formal (prosedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan 

tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan oleh para pihak, seperti aspek pendidikan (education), aspek 

kemanusiaan (humanity), ataupun aspek kemanfaatan, penegakan hukum (law 

enforcement), kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya. 

 

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang hakim untuk 

menentukan putusan yang dijatuhkannya, walaupun sebagaiman dijelaskan 

sebelumnya, bahwa hakim bukanlah hanya sekedar corong pada undang-undang 

atau penerapan hukum semata (la bouche de la loi), akan tetapi peraturan 

perundang-undangan merupakan pedoman bagi seorang hakim dalam 

menjatuhkan suatu putusan. 

 

Putusan hakim dalam suatu perkara mengandung pertimbangan yang sifatnya 

sepintas lalu yang kadang tidak relevan, yang tidak secara langsung mengenai 
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pokok perkara yang diajukan, dimana hal ini disebut dengan obiter dictum, dan 

ada pula putusan hakim yang mengandung pertimbangan mengenai pokok perkara 

secara langsung, yang disebut dengan ratio decidendi, pertimbangan atau alasan 

yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum yang 

merupakan dasar putusan inilah yang mengikat para pihak yang berperkara. 

 

6. Teori Kebijaksanaan  

Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya 

haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu sebagai berikut: 

a. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan 

yang dilakukan oleh pelakunya 

b. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan 

tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari. 

c. Sebagai upaya prefentif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana 

sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya 

d. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan 

pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana 

dapat diterima dalam pergaulan masyarakat. 

Teori kebijaksanaan sebenarnya lebih ditujukan pada penjatuhan putusan dalam 

perkara anak dan dapat pula digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan 

terhadap perkara pidana lain pada umumnya dan tidak hanya terbatas pada 

perkara anak saja. 
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F. Keadilan 

Mengenai pengertian keadilan, beberapa ahli memberikan pengertian yang 

berbeda sebagai berikut:
34

 

1. Aristoteles 

Keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan  

juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap 

orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. 

 

2. Frans Magnis Suseno 

Keadilan ialah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama ,yang 

sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing. 

 

3. Thomas Hubbes 

Keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan 

pada suatu perjanjian yang telah disepakati. 

 

4. Notonegoro 

Keadilan ialah suatu keadaan yang dikatakan adil apabila sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. 

 

5. Plato 

Keadilan ialah diluar kemampuan manusia biasa yang mana keadilan tersebut 

hanya ada di dalam suatu hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat 

oleh para ahli. 

 

                                                           
34

 http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/ 
pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 20.30 
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6. W.J.S Poerwadarminto 

Keadilan ialah tidak berat sebelah yang artinya seimbang, dan yang 

sepatutnya tidak sewenang-wenang. 

 

7. John Rawls 

John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam 

institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, 

betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak 

benar. Demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisen dan 

rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang 

memiliki kehormatan yang didasarkan pada keadilan sehingga seluruh 

masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkanya. Atas dasar itu keadian 

menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan 

oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan 

pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian 

besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam 

masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan, hak-hak yang 

dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi 

kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengijinkan kita untuk menerima 

teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik, secara 

analogis ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari 

ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama ummat manusia, 
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kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. Proposisi tersebut tampak 

menunjukkan keyakinan intuitif kita tentang keutamaan keadilan.
35

 

 

Teori keadilan John Rawls juga dapat disebut sebagai teori keadilan prosedural. 

Keadilan prosedural adalah hasil persetujuan melalui prosedur tertentu dan 

mempunyai sasaran utama peraturan-peraturan, hukum-hukum, dan undang-

undang.
36

 

Rawls menyebut teorinya sebagai teori keadilan prosedural murni. Teori ini 

memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan teori keadilan prosedural lain, 

yang diklasifikasikannya menjadi dua: teori keadilan prosedural sempurna dan 

teori keadilan prosedural tidak sempurna.
37

 

Ada kriteria untuk hasil akhir yang tepat, tetapi tidak ada prosedur yang menjamin 

bahwa hasil akhir yang tepat akan menjadi sebuah keputusan. Teori ini ingin 

mengatakan bahwa prosedur yang berjalan belum tentu menentukan hasil akhir 

seperti yang diharapkan. 

Kekhasan teori keadilan prosedural murni John Rawls terletak pada kaitan yang 

erat antara prosedur dengan hasil akhir. Berbeda dengan teori keadilan prosedural 

tidak sempurna, tidak ada kriteria untuk hasil akhir di sini. Namun, justru ketika 

hasil akhir diketahui dan benar/fair, tampaklah bahwa prosedur yang berjalan juga 

benar/fair. Ketika hasil akhir memperlihatkan gejala ketidakberesan, dapat diduga 

bahwa ada prosedur yang bermasalah.  

                                                           
35

 John Rawls, Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial 
dalam Negara, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 4 
36

 Haryatmoko, 2003, Etika Politik dan Kekuasaan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta hlm. 198 
37

 John Rawls, Op. Cit., hlm. 102 
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Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang 

tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang 

secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansi 

nya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa 

saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim 

dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi 

keadilan).  

Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-

undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan 

undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada 

formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus 

menjamin kepastian hukum. Artinya hakim dituntut untuk memiliki keberanian 

mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, 

sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim 

pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan 

keadilan formal. 

Seorang Belanda, bernama Taverne, terkenal dengan kata-katanya yang berbunyi, 

“berikan kepada saya hakim dan jaksa yang baik, maka dengan peraturan yang 

buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik”. Kata-kata Taverne itu 

mencerminkan bahwa baiknya suatu putusan hakim tidak tergantung kepada 

baiknya peraturan yang dibuat. Ia ingin menyatakan bahwa peraturan perundang-

undangan yang baik dan sempurna sekali pun, jika penerapannya oleh orang yang 

berprilaku buruk, maka hasilnya akan buruk dan mengecewakan banyak pihak.  
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Hakim yang apabila memeriksa ia bertanya kepada putusan hatinya terlebih 

dahulu dan hakim seharusnya menjadikan UU hanya sebagai panduan. Apabila 

hakim melakukan kedua hal tersebut maka hakim tersebut menjadi hakim 

progresif dan menjalankan keadilan sesuai dengan keadilan substantif. Seharusnya 

upaya penegakan hukum dan keadilan serta kepastian hukum yang adil menurut 

Pancasila mengandung “asas keseimbangan” dan bermakna kepastian substantif 

dan material (substantive/material certainty), tidak sekedar kepastian formal 

(formal/ legal certainty) sehingga diharapkan lebih bisa mengarah ke penegakan 

hukum pidana yang adil.
38
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 Kadri Husin, 1999, Hukum Acara Pidana dalam Praktik, (Lampung:Badan Penerbit FH Unila), 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.
39

  

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.  

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan 

menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut 

asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan 

hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian 

ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk 

memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala 

dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas 

kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui 

statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan 

pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.  

                                                           
39
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2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam 

kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, 

baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang 

didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.   

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder:  

1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber 

untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.   

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 

hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah:   

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 jo. Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak   
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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  

6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  

 

b. Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer yaitu produk hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri 

Tanjungkarang Nomor 22/PID.Sus-Anak/2016/PN.TJK.  

 

c. Bahan hukum tersier   

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai 

referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan masalah penelitian.   

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang        : 1 orang   

2. Lembaga Perlindungan Anak     : 1 orang 

3. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila   : 1 orang    + 

Jumlah                : 3 orang    
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data    

1. Prosedur Pengumpulan Data   

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:  

1. Studi pustaka (library research)  

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan 

mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.   

2. Studi lapangan (field research)  

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden 

sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam penelitian.   

2. Prosedur Pengolahan Data   

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data 

yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:  

1. Seleksi data  

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.   

2. Klasifikasi data  

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok 

yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar 

diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.    

 



45 

 

 
 

3. Sistematisasi data  

Merupakan kegiatan penempatan dan 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 dalam penelitian ini dilakukan 

secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk 

kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif
40

 sehingga 

dapat ditarik kesimpulan mengenai keefektivitasan pemidanaan yang 

dilakukan oleh hakim, sehingga dapat memperoleh gambaran jelas mengenai 

masalah yang akan diteliti. Dari hasil efektivitas tersebut dapat dilanjutkan 

dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu menarik 

kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara 

umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan 

saran.
41
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hlm. 127 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2016/ 

PN.TJK 

Berdasarkan uraian bab-bab terdahulu, maka penulis dapat simpulkan bahwa 

dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman maksimal terhadap anak yang 

melakukan pembunuhan berencana yaitu: 

a. Terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal KUHP yaitu 

Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo.  UU RI No. 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan membuktikan terdakwa 

bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut dengan tiga alat bukti sesuai 

KUHAP 

b. Terdakwa telah memenuhi unsur kesalahan, yaitu terdakwa dapat 

bertanggungjawab dengan perbuatannya, terdakwa sengaja melakukan 

perbuatannya tersebut, dan tidak ada alasan pemaaf untuk perbuatan 

terdakwa. 

c. Hakim melihat hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam perkara 

pembunuhan berencana terhadap korbannya yaitu kejahatan yang dilakukan 

oleh terdakwa dengan menggunakan kekuatan bersama dan dilakukan dengan 

kekerasan atau dengan cara yang sangat kejam  menyebabkan korban 

mengalami luka 107 tusukan benda tajam, terdakwa adalah otak rencana 

pembunuhan terhadap korban sekaligus pembunuhnya, perbuatan terdakwa 

mengakibatkan saksi korban meninggal dunia/mati, terdakwa berbelit-belit 

dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya sehingga 

mempersulit jalannya persidangan, terdakwa tidak menyesali perbuatannya 
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dan terdakwa puas dengan perbuatannya yang dilakukan terhadap korban, dan 

setelah membunuh korban, terdakwa membuang membuang mayat korban ke 

Sumur Putri Lembah Hijau untuk menghilangkan jejak 

d. Untuk hal-hal yang meringankan dipersidangan tidak ada walaupun terdakwa 

tidak pernah dihukum tetapi karena perbuatan terdakwa yang teramat sadis 

terhadap korbannya dengan membuat 107 tusukan dan tidak menyesali 

perbuatannya maka menurut saya wajar saja terdakwa dikenakan hukuman 

maksimal sepuluh tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri IA 

Tanjungkarang.  

 

2. Keadilan dalam Perkara Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2016/ PN.TJK 

Putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana 

tersebut menurut penulis telah memenuhi rasa keadilan prosedural bukan keadilan 

substantif. Putusan yang dijatuhkan tersebut berdasarkan Undang-undang dan 

sesuai dengan prosedur yang ada dimana proses sidang terdakwa dengan 

menanyakan keterangan para saksi dan alat bukti sampai terdakwa telah terbukti 

melakukan perbuatan pembunuhan berencana sehingga dihukum sesuai dengan 

prosedur Undang-undang, walaupun hukuman yang dijatuhkan tersebut terlalu 

berat untuk terdakwa. 

B. Saran 

Semua hakim dalam memutus perkara sejenis harus mempertimbangkan hukuman 

yang dijatuhkan kepada anak jangan terlalu berat karena anak berhak 

mendapatkan pendidikan dan masa depan yang layak. 
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