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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Anak dari Beberapa Undang-Undang dari Sudut Hukum 

Pidana 

Anak dalam pengertian yang umum tidak saja mendapat perhatian dalam bidang 

ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga ditelaah dari sisi pandang sentralis kehidupan. 

Seperti agama, hukum dan sosiologisnya yang menjadikan pengertian anak 

semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Dalam masyarakat, 

kedudukan anak memiliki makna dari subsistem hukum yang ada dalam 

lingkungan perundang-undangan dan subsistem sosial kemasyrakatan yang 

universal
1
. 

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak 

dari pandangan sistem hukum sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Pengertian anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang 

bermakna penafsiran kedudukan anak dalam hukum. Menurut Undang-Undang 

                                                 
1
 Zakiah Daradjat. Problema remaja di Indonesia. Bulan Bintang.  Jakarta. 1978. hlm.29 
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Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak 

meliputi : 

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan 

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi 

tindak pidana. 

2. 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. 

3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 

Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

disebabkan oleh tindak pidana. 

4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi 

adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, 

dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 

Ketentuan penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak mengklarifikasikan pengertian anak yang berkonflik 

dengan hukum adalah orang yang dalam perkara telah mencapai umur 12 tahun, 

tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Anak 

yang berkonflik dengan hukum adalah: 

1. Anak yang yang melakukan tindak pidana 
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2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik 

menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang 

hidup dan berlaku dimasyarakat
2
. 

2. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum menurut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

tentang Pengadilan Anak mempertegas tentang pengertian anak di mana di dalam 

Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa: 

“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. 

Undang-undang tentang Sistem Peradilan Anak melihat sisi anak dari 

perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan 

sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak 

nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai 

pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua 

belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila 

anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka 

bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum 

bukan peradilan anak”. 

 

Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan ketentuan 

penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah: 

a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau 

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik 

menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum 

lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan
3
. 

                                                 
2
 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah “Anak 

yang Berkonflik dengan Hukum” bagi anak yang melakukan tindak pidana 

maupun perbuatan lainnya yang melanggar peraturan tertulis maupun tidak 

tertulis (hukum adat). Jadi berdasarkan ketentuan hukum positif yang mengatur 

tentang anak, anak yang bermasalah kelakuan disebut dengan “Anak yang 

Berkonflik dengan Hukum”. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

tidak hanya diatur dalam KUHP akan tetapi juga diatur diluar KUHP, meskipun 

didalamnya tidak disebutkan istilah tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang 

Berkonflik dengan Hukum 
4
. 

B. Hak dan Kewajiban Anak 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak, hak-hak anak adalah sebagai berikut:  

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

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). 

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

kewarganegaraan (Pasal 5). 

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

kewarganegaraan (Pasal 6). 

d) Setiap anak berhak untuk mengetahuui orang tuanya, dibesarkan dan di ash 

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

dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak. Dalam keadaan terlantar 

maka tersebut berhak di asuh atau diangkat sebagai anak angkat oleh orang 

lain  sesuai dengan ketentuan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(Pasal 7 ayat (1) dan (2). 

e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social 

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

                                                                                                                                      
3
 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

4
 Singgih D. Gunarsa. Kenakalan remaja. Gultom. Jakarta. 1984. hlm. 30 
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f) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan ingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan 

bakatnya. Khsusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh 

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan  juga 

berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat (1) dan (2).  

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

mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat nilai-nilai 

kesusilaan dan kepatutan ( Pasal 10). 

h) Setiap anak berhak untuk instirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaual 

dengan anaka sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan 

tingkat kecerdasannya sosial (Pasal 11).  

i) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan 

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

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

manapun yang bertangung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 

perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun 

seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidak 

adilan dan perlakuan itu di kenaakan pemberatan hukuman (Pasal 13 Ayat (1) 

dan (2).  

k) Setiap anak berhak untuk di asuh orang tuanya sendiri kecuali ada alas an 

demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir 

(Pasal 14).  

l) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalah gunaan 

dalam kegiatan politik, pelibatan dalam rangka bersenjata, pelibatan dalam 

kerusuhan sosial, pelibatan yang mengandug unsure kekerasan, dan pelibatan 

dalam peperangan (Pasal 15).  

m) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 

penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak menusiawi. Setiap anak 

berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hokum.  Penangkapan 

pernahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai 

dengan hokum yang berlaku dan hanya dapat seilakukan sebagai upaya 

terakhir (Pasal 16 Ayat (1), (2), dam (3). 

n) Setiap anak yang di rampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan 

perlakuan secara manusiawi dan penempatanya dipisahkan dari orang dewasa, 

memperoleh bantuan hokum atau bentuan lainya secara efektif  dalam setiap 

tahapam upaya hokum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh 

keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam 

siding tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku 

kekerasan seksual yang berhadaan dengan hokum berhak di rahasiakan (Pasal 

17 Ayat (1) dan (2). 

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

mendapatkan bantuan hokum dan bantuan lainya ( Pasal 18).  

p) Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali dan guru 

mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, 
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bangsa, dan Negara menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan 

melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19).
5
 

C.  Pengertian Pelaku Tindak Pidana 

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

menjelaskan bahwa : 

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 

serta melakukan perbuatan; 

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,dengan kekerasan, ancaman atau 

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, 

seengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang 

diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 

Ketentuan Pasal 55 KUHP di atas mengkategorikan pelaku sebagai orang yang 

melakukan sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-

bersama untuk melakukan tindak pidana. 

Ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa : 

“ Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 

2. Mereka yang seengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk 

melakukan kejahatan”. 

                                                 
5
 Penjelasan umum Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 
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Ketentuan dalam Pasal 56 KUHP menjelaskan pelaku juga merupakan pembantu 

yang melakukan suatu kejahatan, yang terdiri dari : 

1. Pembantu saat kejahatan 

2. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan 

Pelaku juga dapat dilihat dari rumusan delik yang dilakukan, yaitu
6
: 

1. Delik formil, pelaku adalah barang siapa yang memenuhi perumusan delik, 

yakni dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. 

2. Delik materiil, pelaku adalah siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang 

3. Delik aduan yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari 

pihak yang terkena. Delik aduan dibedakan menjadi: 

a. Delik aduan absolut, yaitu hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan 

b. Delik aduan relatif, yaitu delik yang ada hubungan istimewa anatara si 

pembuat dan orang yang terkena. 

D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Serta 

Pengaturannya 

1. Tindak Pidana Penganiayaan 

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, 

mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara 

para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan 

                                                 
6
 P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997. hlm. 57 
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yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atas luka 

(letsel) pada tubuh orang lain
7
. 

Adapula yang memahami penganiayaan adalah “dengan sengaja menimbulkan 

rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan”, 

sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan 

mempunyai unsur sebagai berikut : 

a. Adanya kesengajaan,  

b. Adanya perbuatan,  

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu : 

1).  rasa sakit pada tubuh 

2).  luka pada tubuh 

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga 

berupa unsur objektif. 

Kejahatan tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-

perbuatannya sehinnga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai 

menimbulkan kematian bila kita lihat dari unsur kesalahannya, dan 

kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (mishandeling), yang 

dimuat dalam BAB XX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 

Pasal 351 s/d Pasal 356 KUHP. 

Penganiayaaan yang dimuat dalam BAB XX Buku II Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351s/d Pasal 355 KUHP adalah sebagai beriku:  

                                                 
7
 W Mulyana Kusuma. Analisa kriminologi tentang kejahatan kekerasan. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982. 

hlm. 77 
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1) Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP  

2) Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP 

3) Panganiayaan berencana Pasal 353 KUHP 

4) penganiayaan berat Pasal 354 KUHP 

5) Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP 

Penjelasan dari beberapa macam penganiayaan beserta pengaturannya tersebut 

diatas adalah sebagai berikut: 

a. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP 

Pasal 351 KUHP telah menerangkan penganiayaan ringan sebagai berikut :  

1. Penganiayaan  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama dua tahun delapan 

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

2. Jika  perbuatan   itu  menyebabkan  luka-luka  berat, yang bersalah dipidana 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 

3. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh 

tahun. 

4.  Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan  

5.  Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.  

Arti sebuah penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, 

memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum 

akan berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini 

merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. 

Kesengajaan ini berari bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata 

apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. 

yang menyebabkan rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian. Tidak 
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semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan 

sebuah penganiayaan
8
. 

Oleh  karena  mendapatkan  perizinan  dari  pemerintah  dalam  melaksanakan 

tugas dan fungsi jabatannya. Seperti contoh: seorang guru yang memukul anak 

didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan 

luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia 

bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh 

pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan 

diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya. Tetapi perlu digaris 

bawahi apabila semua perbuatan tersebut diatas telah malampui batas yang telah 

ditentukan karena semuanya itu meskipun telah mendapatkan izin dari pemerintah 

ada peraturan yang membatasinya diatas perbuatan itu, mengenai orang tua yang 

memukili anaknya dilihat dari ketidak wajaran terhadap cara mendidiknya. 

Oleh sebab dari perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur 

dalam hukum pemerintah yang asalnya pebuatan itu bukan sebuah penganiayaan, 

karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka berbuatan tersebut 

dimanakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. 

Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat, apabila 

perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya sikorban. Mengenai tentang 

luka berat lihat Pasal 90 KUHP. Luka berat atau mati yang dimaksud disini hanya 

sebagai akibat dari perbuatan penganiayaan itu.  

                                                 
8
 Ibid. hlm. 78 
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Mengenai  tindakan  hukum  ini  yang  akan  diberikan  kepada  yang  bersalah 

untuk menentukan Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam 

penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi:  

1.  Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian 

2.  Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat 

3.  Penganiayaan yang mengakibatkan kematian 

4.  Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.  

b. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP 

Dikategorikan penganiayaan ringan Karena penganiayaan ini tidak menyebabkan 

luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan 

aktivitas sehari-harinya. Rumusan dalam penganiayaan ringan telah diatur dalam 

Pasal 352 KUHP sebagai berikut:  

     “Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang 

tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan 

jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan 

pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat 

ribu lima ratus Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan 

kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi 

bawahannya.” 

Melihat Pasal 352 Ayat (2) KUHP bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu 

(penganiyaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya 

menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak 

sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah 

dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan 

untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah 
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diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Sedangkan percobaan yang ada dalam 

penganiyaan ini tidak akan membahayakan orang lain. 

c. Penganiyaan berencana Pasal 353 KUHP 

Ketentuan Pasal 353 KUHP mengenai penganiyaan berencana merumuskan 

sebagai berikut : 

1.  Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara 

paling lama empat tahun. 

2.  Jika perbutan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan 

pidana penjara palang lama tujuh tahun 

3.  Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan 

pidana penjara paling lama sembilan tahun.  

 

Arti di rencanakan lebih dahulu adalah: “bahwa ada suatu jangka waktu, 

bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan 

tenang
9
”. 

     

Apabila kita pahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum 

melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab 

terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (meet voor bedachte rade) sebelum 

perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah 

berbentuk khusus dari kesengajaan (opzettielijk) dan merupakan alasan pemberat 

pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada 

pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). 

                                                 
9
 W Mulyana Kusuma.  Op. cit. hlm. 80 
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Perkataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku 

tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan batin yang 

tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya 

maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan 

tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk 

melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak di kuasai oleh 

perasaan emosi yang tinggi, was-was/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain 

sebagainya. 

Penganiayaan berencana yang telah dijelaskan diatas dan telah diatur dalam Pasal 

353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa 

faktor/alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana 

apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (Ayat 2) bukan 

disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 

355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian 

(Ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan 

berencana (Pasal 340 KUHP). 

d. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP 

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah 

sebgai berikut: 

1.  Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerena melakukan  

penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. 
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2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan 

pidana penjara paling lama sepuluh tahun.  

Perbuatan berat (zwar lichamelijk letsel toebrengt) atau dapat disebut juga 

menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja. 

Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu pebuatan 

yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa 

perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam 

Undang-undang sebagai unsur dari perbuatan pidana, seorang jaksa harus teliti 

dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia 

harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam 

Undang-undang sebagai unsur dari perbuatan pidana.  

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus 

sekaligus ditujukan baik tehadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan 

pisau), maupun terhadap akibatnya, yaitu luka berat. Mengenai luka berat disini 

bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan 

luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut: 

Luka berat berarti : Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh 

lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut seperti; 

a. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan 

pencaharian 

b. Didak dapat lagi memakai salah satu panca indra 

c. Mendapat cacat besar 

d. Lumpuh (kelumpuhan) 

e. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu 

f. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. 
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Ketentuan Pasal 90 KUHP di atas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa 

dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat 

bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau 

alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat. 

e. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP 

Penganiyaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya 

adalah sebagai berikut : 

1.  Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun 

2.  Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan 

pidana penjara paling lama lima belas tahun.  

 

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa 

penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat 

berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 

ayat 1) dengan penganiyaan berencana (Pasal 353 ayat 1), dengan kata lain suatu 

penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk 

penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus 

terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat 

maupun unsur penganiayaan berencana. 

E. Jenis-Jenis Sanksi Pidana dan Tindakan dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU Pengadilan Anak) antara lain telah 
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menetapkan apa yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-

Undang ini berlaku lexspecialis terhadap KUHP, khususnya yang berkaitan 

dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan adanya UU Pengadilan 

Anak, menjadi acuan pula dalam perumusan Konsep KUHP Tahun 2012 

berhubungan dengan pidana dan tindak pidana bagi anak. Dengan demikian, tidak 

akan ada tumpang tindih atau saling bertentangan
10

. 

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

menyatakan bahwa 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, yang dimaksud 

anak yang berkonflik dengan hukum adalah : 

a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau 

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik 

menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum 

lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.  

 

Sehubungan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka status anak nakal tersebut 

berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara. 

Disebut anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani 

pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) paling lama sampai berumur 18 

(delapan belas) tahun. Kemudian sebagai anak negara yaitu anak yang 
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 Bassar M. Sudrajat. Tindak-tindak pidana tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Remaja 

Karya. Jakarta. 1986. hlm. 43 
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berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan 

ditempatkan di LP anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.  

 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat 

dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. 

Ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (1)  dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pidana 

pokok dan pidana tambahan bagi anak anak yang berkonflik dengan hukum antara 

lain : 

1. Pidana Pokok 

Pidana pokok yang dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum 

ialah : 

a.  pidana peringatan;  

b.  pidana dengan syarat:  

1)  pembinaan di luar lembaga;  

2)  pelayanan masyarakat;  

3)  pengawasan.  

c.  pelatihan kerja;  

d. pembinaan dalam lembaga;  

e.  penjara  

 

 

2. Pidana Tambahan 

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) terhadap anak 

yang berkonflik dengan hukum dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, 

berupa :  

a.  perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.  

b.  pemenuhan kewajiban adat. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada 

anak yang berkonflik dengan hukum ialah: 

a.  pengembalian kepada orang tua/Wali;  

b.  penyerahan kepada seseorang;  

c.  perawatan di rumah sakit jiwa;  

d.  perawatan di LPKS.  

e.  kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan 

oleh pemerintah atau badan swasta;  

f.  pencabutan surat izin mengemudi; 

g.  perbaikan akibat tindak pidana. 

 

Selain tindakan di atas, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat 

tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap 

anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali 

atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Syarat 

tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada 

pembimbing kemasyarakatan didasarkan pada penjelasan Pasal 73 Ayat (7) 

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

 

Penjatuhan tindakan yang dilakukan oleh hakim dilakukan kepada anak yang 

melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan 

perundang-undangan. Namun, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, 

hakim menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan. Pada 

segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berusia 12 (dua 

belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur diatas 12 (dua belas) 

tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal ini dilakukan 

mengingat pertumbuhan dan perkembanagn fisik, mental dan sosial anak
11

. 
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Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum 

berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata sedikit lebih luas dibandingkan dengan 

rumusan Konsep KUHP Tahun 2012. Rumusan pengenaan tindakan terhadap 

anak (Pasal 132 Konsep KUHP Tahun 2012) adalah: 

a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya, 

b. Pengembalian kepada pemerintah atau seseorang, 

c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan 

swasta, 

d. Pencabutan surat izin mengemudi, 

e. Rehabilitasi 

F.  Teori tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhi Pidana 

Berkaitan dengan hal tersebut, selain mencakup teori tujuan pemidanaan dan teori 

pedoman pemidanaan, dalam usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia juga 

mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan 

menerapkan beberapa teori-teori dasar pertimbangan hakim. Adapun teori-teori 

yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam 

sidang pengadilan antara lain: 

a. Teori Kepastian Hukum 

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk 

kejahatan dan pelanggaran harus di berikan sanksi tegas berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya
12

. Dalam teori ini sangat 

berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap 
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tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam 

sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum. 

b. Teori Kemanfaatan 

Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu 

persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni 

melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk 

menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi 

hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa 

keberatan
13

. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi 

kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya 

diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi 

perbuatannya. 

c. Teori Keadilan 

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang Hakim 

juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta 

kongkret dalam persidangan
14

. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat 

apabila terdakwanya semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah 

berusia lanjut, di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang 

sepatutnya tidak diganjar dengan hukuman pidana penjara maka Hakim harus 

dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum 
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 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim. Sinar grafika. Jakarta. 2011. hlm.  98  
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 Ahmad Rifai.  Op. cit. hlm. 105 
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dan rasa keadilan Hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum 

yang berkeadilan.
15

 

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok 

Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa: 

1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak mebeda-bedakan orang 

2. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 

hambatan dari rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, 

cepat, dan biaya ringan. 

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok 

Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa: 

1. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang 

ditentukan oleh undang-undang. 

2. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, pembuktian yang sah menurut 

undang seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang 

didakwakan atas dirinya. 

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok 

Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa : 

“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan 

yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. 
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Ketetuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok 

Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa : 

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau 

dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum 

ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap”. 

Sehubungan dengan hal tersebut, walaupun pengakuan terhadap hukum yang 

hidup sudah lama ada dalam peraturan perundang-undangan, tetapi kenyataannya 

aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) enggan memproses seseorang yang 

menurut hukum patut dipidana. Dengan kata lain, aparat penegak hukum hanya 

berpegang kepada peraturan perundang-undangan positif saja
16

. 

Keputusan hakim sebagai dasar hukum umum pelaksanaan eksekusi dapat 

dikategorikan sebagai dasar hukum kebijakan pidana. Untuk menelaah keputusan 

hakim lebih banyak berpangkal pada nilai-nilai serta norma-norma hukum yang 

mendasari pendirian dan pengetahuan dalam menetapkan keputusannya. 

Keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah 

dilaksanakan, dijadikan sebagai dokumen yang dinamakan yurisprudensi. 

Dokumen ini banyak mengadung nilai-nilai hukum yang telah diperlukan dan 

nyata kebenarannya. Bahkan tidak sedikit yang berlandaskan pertimbangan-

pertimbangan kemanusiaan, agama, adat dan filsafat hukum. 
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Menurut pendapat L.J Van Apeldoorn dalam bukunya “Philosophy of Law” 

menjelaskan bahwa: 

“...yurisprudensi tidak dapat dijadikan sumber hukum, karena keputusan 

hakim yang diikuti terus-menerus oleh hakim lainnya mengenai suatu 

perkara yang sama tidak dapat menjadi sumber hukum formal. Putusan itu 

hanya berfungsi membantu terbentuknya hukum material”. 

Berkaitan dengan hal itu, menurut Bellefroid dalam bukunya “Philosophy of Law” 

menjelaskan bahwa: 

“Putusan hakim sebagai sumber hukum formal. Sifat kewibawaan hakim 

berlainan dan lebih rendah derajatnya dari pembentuk undang-undang. 

Namun demikian, hakim mempunyai kewibawaan yang merupakan 

kenyataan yang harus diakui”. 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman 

menyebutkan bahwa hakim wajib memutuskan tiap-tiap perkara, menafsirkan atau 

menjelaskan undang-undang jika tidak jelas dan melengkapinya jika tidak 

lengkap. Tetapi penafsiran hakim mengenai undang-undang dan ketentuan yang 

dibuatnya itu, tidak mempunyai kekuatan mengikat umum, tapi hanya berlaku 

dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Karena itu secara prinsip hakim tidak terikat 

dengan putusan-putusan hakim lainnya
17

. 
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