
I. PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Pemikiran dan usaha-usaha ke arah peradilan anak telah dimulai sekitar tahun

1958, yaitu dengan diadakannya sidang pengadilan anak yang berbeda dengan

sidang pengadilan yang berlaku untuk orang dewasa. Usaha pemerintah ini

didasarkan pada pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus

diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan. Tujuan

dan dasar pemikiran dari Peradilan Anak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan

utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan

bagian integral dari kesejahteraan sosial.1 Dengan kalimat terakhir ini tidak harus

diartikan bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak itu pada hakikatnya

merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pada saat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Peradilan Anak yang

konsepnya telah siap tahun 1967, almarhum Sudarto (1981: 140) juga berpendapat

bahwa walaupun didalam Rancangan Undang-Undang (RUU) disebutkan

Pengadilan Anak mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan

masyarakat. Namun beliau berpendapat bahwa kepentingan anak tidak boleh

dikorbankan demi kepentingan masyarakat.

1 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.
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Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut sejak tahun 1997 telah disahkan

menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak (selanjutnya disebut UUPA), dengan demikian keinginan untuk

mewujudkan perundang-undangan yang khusus bagi anak, yang mengatur secara

integrative mengenai hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum

pelaksaan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana/kenakalan telah

terpenuhi. Dalam undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam

perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum

mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak, yang dimaksud anak nakal 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.

Anak nakal yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi berupa pidana

atau tindakan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak. Anak yang belum cukup umur enam belas tahun,

apabila melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman:

(a) dikembalikan kepada orang tua atau walinya;

(b) diserahkan kepada pemerintah; atau
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(c) dijatuhi pidana dengan dikurangi sepertiga dari maksimum pidana pokok.

Saksi Pidana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak:

(1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan

pidana tambahan.

(2) Pidana Pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

a.   Pidana penjara;

b.   Pidana Kurungan;

c.   Pidana denda; atau

d.   Pidana pengawasan.

(3) Selain pidana pokok  sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap

Anak Nakal dapat juga dijatuhakan pidana tambahan, berupa perampasan

barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Selanjutnya penjatuhan sanksi yang berupa Tindakan diatur dalam Pasal 24

sebagai berikut:

(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:

a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;

b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan,

pembinaan, dan latihan kerja; atau

c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial

Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan

latihan kerja.
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(2) Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai

dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Penjatuhan saksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak

(UUPA) didasarkan pada batasan umur tertentu anak yang melakukan tindak

pidana. Misalnya dalam Pasal  5 Undang-Undang Pengadilan Anak (UUPA)

dinyatakan:

1. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau

diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat

dilakukan pemeriksaan oleh penidik.

2. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orangtua,

wali atau orangtua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak

tersebut kepada orangtua asuhnya.

3. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh

orangtua, wali atau orangtua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak

tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari

Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Anak (UUPA) diatas,

dapat diketahui bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik

terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang dibawah umur 8 (delapan)

tahun hanya dapat di jatuhi saksi berupa tindakan:

(1) dikembalikan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuhnya; atau
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(2) diserahkan kepada Departemen Sosial.

Salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa

Deri Adiputra bin Handoyo selanjutnya disebut sebagai terdakwa, pada bulan 18

Juli sampai dengan Bulan 06 Agustus 2012, bertempat tinggal di Jl.Gatot Subroto

Kantor Pusri Lampa Kelurahan Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar

Lampung dan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berwenang mengadili

perkaranya, telah melakukan perbuatan “dengan sengaja melakukan kekerasan

atau pembunuhan terhadap korban Dwi Komala Sari bin Rasimun Siswi SMK

SMTI. Perbuatan ini dilakukannya kepada teman akrabnya sendiri dengan cara

tipu muslihat  dan secara paksa serta menggunakan minuman sprite yang di

campur obat tetes mata insto yang diduga oleh terdakwa ampuh untuk membuat

korban menjadi lemas atau kehilangan kesadaran yang dilakukan dirumah

terdakwa Jl.Gatot Subroto Kantor Pusri Lama Kelurahan Pahoman, Kecamatan

Teluk Betung Utara Bandar Lampung. Jaksa menuntut terdakwa bersalah

melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur

serta pemaksaan untuk menguasai seluruh barang korban yaitu Handphone dan

Sepeda Motor Mio J milik korban. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 339 KUHP Jo 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor

3 Tahun 1997. Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara yang dapat

dijatuhkan kepada Anak Nakal paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum

ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
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B.   Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.   Permasalahan

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak Pidana

Pembunuhan yang dilakukan oleh anak ?

b. Apakah yang menjadi dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan

pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada

Putusan Nomor Perkara 791/Pid.A/2012/PN.TK ?

2. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakuakan dibatasi pada pembahasan materi yang berkaitan

dengan sistem penjatuhan pidana yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak. Lokasi penelitian dibatasi pada wilayah hukum

Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.   Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak Pidana

Pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

b) Untuk Mengetahui yang menjadi dasar Hukum Pertimbangan Hakim

dalam menjatuhkan pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang

dilakukan oleh anak.
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2.   Kegunaan Penelitian

a.   Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum pidana,

khususnya hukum pidana anak yang berkaitan dengan sistem penjatuhan

sanksi pidana dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak.

b.   Secara Praktis

Untuk memberikan masukan bagi penegak hukum berkaitan dengan sistem

penjatuhan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak.

D.   Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.   Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi

dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.2

Penjatuhan sanksi pidana yang dikenakan pada anak yang melakukan tindak

pidana haruslah dipertimbangkan secara hati hati karena penerapan sanksi pada

umurnya mempunyai efek-efek negatif bagi terpidana serta harus cermat

berdasarkan tujuan dan alas an pembenar dari pidana tersebut untuk mendapatkan

jenis sanksi pidana apa yang pantas dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana

2 Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Pres. Jakarta
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sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang telah  dilakukannya dengan tidak

menyimpang dari undang - undang dan hak asasi pelaku sebagai manusia.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang

siapa melanggar larangan tersebut.3

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana

harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

a. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
b. Hubungan bathin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan

dengan perbuatannya, berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan
(culpa).

c. Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau
kesalahan bagi pembuat.4

Ruslan Saleh menyatakan:

Janganlah jatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan yang tidak

bersyarat jika suatu pidana bersyarat dipandang telah cukup, janganlah

jatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, yang sifatnya adalah panjang

jika suatu pidana waktunya pendek telah dapat menyelesaikan persoalan

itu.5

Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak haruslah

ditunjukan pada:

a.   Menjatuhkan Kesejahteraan anak (the promotion of well being of the juvenile),

dan

3 Soesilo, R. 1999. KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal.
Politeia. Bogor.

4 Sudarto. 1997. Hukum Pidana. Yayasan Sudarto. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.
5 Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bina

Cipta. Bandung.
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b.   Prinsip proposionalitas (the principle of proportionality).

Bahwa prinsip memajukan kesejahteraan anak untuk menghindari penggunaan

sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau semata-mata bersifat menghukum.

Sedangkan prinsip proporsionalitas digunakan untuk mengekang penggunaan

sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata.6

Selain mencakup teori tujuan pemidanaan dalam usaha mewujudkan keadilan

hukum 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. Dalam
teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum
pidana, bahwa setiap 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. 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.

6 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.     Alumni. Bandung.
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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. 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 dan rasa keadilan Hakim jauh lebih diutamakan
dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.

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 penfsiran 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

oleh putusan-putusan hakim lainnya.

2.   Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang mengambarkan hubungan antara konsep-konsep

khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah

yang ingin tahu akan diteliti.7

Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut:

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan

teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada

7 Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Pres. Jakarta.
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pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang

terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana

yang terjadi atau tidak.8

B. Pembunuhan

Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang,

di mana perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang telah diatur dalam

ketentuan yang ada dalam KUHP.9

C. Anak

Dalam Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yang

dimaksud dengan anak adalah :

1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur

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

dan belum pernah kawin.

2. Anak Nakal adalah :

a. Anak yang melakukan tindaka 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.10

c. Dibawah Umur

Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang

berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai

umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (deklapan belas)

8 Saleh, Roeslan. 1981. Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana. Aksara Bara, Jakarta.
9 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.
10Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
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tahun dan belum pernah menikah .” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatsi

dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8

(delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si

anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan

ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat

dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, maka sianak

dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas)

tahun.

E.   Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan

tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran

menyeluruh tentang penelitian ini terdiri lima bab, yaitu :

I. PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai teori-teori pemidanaan, tujuan pemidanaan di Indonesia,

pengertian anak, dan sanksi pidana anak yang melakukan tindak pidana.



13

III.  METODE PENELITIAN

Mengemukakan langkah-langkah atau cara yang ingin dicapai dalam penulisan

ini, meliputi pendekatan masalah, penentuan sampel dan jenis data, metode

pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis data.

IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang pokok-pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian, yaitu tentang

karakteristik responden, pengaturan sanksi pidana dalam Undang-undang

Pengadilan Anak, dan sistem penjatuhan pidana yang diatur dalam Undang-

undang Pengadilan Anak.

V.  PENUTUP

Memberikan Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian sehubungan dengan

pemecahan permasalahan yang dibahas.


