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Pada kehidupan masyarakat modern saat ini kemajuan teknologi, urbanisasi, dan 

industrialisasi menimbulkan problematika sosial. Tidak mudah masyarakat untuk 

melakukan adaptasi terhadap kondisi tersebut, hal ini menyebabkan banyak 

kebingungan, kebimbangan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal 

maupun internal dalam batin sendiri yang tersembunyi sifatnya. Tidak terkecuali 

pada anak yang kerap kali melakukan tidak pidana. Senyatanya anak sekarang 

sudah berani melakukan kekerasan bahkan pembunuhan terhadap anak. 

Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah apa sajakah faktor penyebab tindak 

pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak dan 

bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan 

oleh pelaku anak terhadap anak. 

 

Pendekatan masalah dalam  penelitian ini adalah pendekatan kriminologis , 

pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara  

editing, evaluasi, klasifikasi, dan sistematika data. Data hasil pengolahan tersebut 

dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui faktor 

penyebab tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap 

anak, terdiri atas dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor 

intern(berasal dari dalam diri manusia), yaitu faktor kepribadian (dalam diri anak), 

dan faktor biologis, sedangkan faktor ekstern (berasal dari luar diri manusia), 

yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan, kurangnya bekal agama, dan 

perkembangan teknologi. Juga dapat diketahui upaya penanggulangan tindak 

pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak adalah 

tindakan preventif dengan cara non penal dengan cara memberikan bekal agama 

kepada anak, serta peran 
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aktif masyarakat dan pendidik sekolah dalam mengawasi, mecegah agar anak 

tidak beprilaku mengarah kearah menyimpang serta mengajarkan dan 

menginformasikan hal-hal yang baik pada anak oleh keluarga dan upaya 

penanggulangan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh 

anak terhadap anak dalam kasus ini melalui jalur penal dapat dikenakan sesuai 

Pasal 338, 339 KUHP dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

Penjatuhan pidana sekarang dapat dilakukan dengan peraturan  terbaru, yaitu UU 

No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindakan represif 

dengan cara penal (penjatuhan sanksi pidana) adalah tindakan yang dilakukan 

oleh aparatur penegak hukum setelah terjadi kejahatan atau tindak pidana. 

Adapun saran yang diberikan penulis dalam hal ini. Perlu dikedepankannya 

upaya-upaya penanggulangan yang lebih bersifat preventif (pencegahan) seperti 

upaya dari pihak keluarga, upaya lingkungan, masyarakat, upaya pemerintah, 

sekolah untuk meminalisir kejahatan anak. Pada perkara anak perlu ada hal-hal 

yang diperhatikan, seperti pemberian sanksi atau pidana yang ada batasan. Hakim 

dalam menjatuhkan pidana atau vonis pada perkara anak harus memperhatikan 

hukuman yang porsinya berbeda dengan orang dewasa dan memperhatikan hak 

anak. 
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