
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami 

perubahan. Dari abad ke abad, keberadaanya banyak di perdebatkan para ahli. 

Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah 

hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui 

tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri 

pada pengalamanya di masa lampau1. Selain itu pembaharuan terhadap hukum 

pidana merupakan kebutuhan yang segera harus terpenuhi demi keselarasan antara 

hukum dengan masyarakatnya. 

Bila di amati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, 

terutama Undang – undang Pidana Khusus2 atau perundang-undangan pidana di 

luar KUHP terdapat kecenderungan pengunaan sistem dua jalur dalam stelsel 

sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan di atur sekaligus. 

Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan 

dan pelaku (daad-dader straafrecht), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi 

pidana (straf, punishment) yang bersifat penderitaan tetapi juga tindakan tata tertib 

(maatregel, treatment) yang secara relative lebih bermuatan pendidikan3. 

                                                
1  M.Sholehuddin. 2003. Sistem sanksi dalam Hukum Pidana- Ide dasa Double Track System & 
Implementasinya.Jakarta. Penerbit Rajawali Pers. Halaman 1 
2  Sudarto,Kapita Selekta Hukum Pidana.Alumni Bandung hlm.63. Mengemukakan tiga kelompok 
yang bisa dikualifikasikan sebagai undang-undang khusus, yaitu: undang-undang yang tidak di 
kodifikasikan, undang-undang atau peraturan hukum administrative yang membuat sanksi pidana 
dan undang-undang yang membuat hukum pidana khusus (ius special) yang memuat delik-delik 
untuk kelompok orang tertentu atau berhubungan dengan perbuatan tertentu. 
3   Ibid. hal. 16 



Sebelum berbicara mengenai perbandingan sanksi pidana maupun alasan-

alasan memperbandingkan, perlu terlebih dahulu kita ketahui pengertian dari 

sanksi pidana itu sendiri apa. Menurut Hebert Packer dalam Romli Atmasasmita 

(2010: 14)4, Sanksi pidana: merupakan sarana terbaik yang dimiliki untuk 

menghadapi ancaman seketika dan akibat yang serius dari suatu kejahatan. 

Masih menurut Packer, Keberadaan sanksi pidana (criminal sanction) adalah 

mutlak, baik pada masa kini maupun pada masa mendatang, dan kita tidak dapat 

mengisi kehidupan ini tanpa sanksi tersebut. Namun berbeda menurut Romli 

menanggapi perkataan Packer, Sebab menurut pandangan Romli5, Sanksi pidana 

merupakan “Pisau yang bermata dua” sehingga penggunaannya harus dibatasi 

oleh kegunaannya yang merupakan tujuan (ends) dari sanksi pidana tersebut 

(means). Masih menurut Romli ,mengatakan bahwa di dalam upaya mencapai 

tujuan (ends) tidak selalu melalui sanksi pidana (means), hendaknya disadari suatu 

kenyataan bahwa penggunaan sanksi pidana tidak selalu (harus) sama bagi setiap 

orang karena pengertian kejahatan merupakan suatu rekayasa social-politik yang 

terjadi dalam masyarakat. 

Setelah berbicara mengenai pengertian dari sanksi pidana, perlu kita kaji 

pula pengertian menegenai anak yang melakukan tindak pidana. Anak Menurut 

Kartono,(19881:187) dalam Made Sadhi Astuti6 berpendapat: “anak adalah 

keadaan manusia yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya 

serta sangat labil jiwannya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan”. 

Padahal jika kita berbicara mengenai anak menurut wagiati soetodjo, sangatlah 
                                                
4 Romli Atmasasmita.2010.Sistem peradilan pidana kontemporer. Jakarta.penerbit kencana.  
halaman 16 
5   Ibid. hal 17 
6   Made Sadhi Astuti. 2003. Hukum pidana anak dan perlindungan anak.Malang. Penerbit UM 
Press. Halaman 6 



penting sebab anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang,dialah yang 

ikut berperan menetukan sejarah sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa 

mendatang.7 Lebih lanjut menurut pendapat beberapa ahli, salah satunya menurut 

Wagiati Soetodjo8, pada dasarnya anak yang melakukan tindak pidana adalah 

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. Mewakili pendapat 

para ahli lainnya, wagiati pada dasarnya mendefinisikan hal tersebut di atas, 

berpedoman pada pasal 1 butir 2 Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang 

Peradilan Anak, Menurutnya pada pasal tersebut anak yang melakukan tindak 

pidana merupakan pengertian dari anak nakal. Sehingga  anak nakal pada 

dasarnya sama dengan anak yang melakukan tindak pidana jika berpedoman pada 

undang-undang diatas, selain itu terminologi anak nakal memang dirasa terlalu 

luas, tidak spesifik dalam menetukan bentuk kenakalan yang seperti apa itu. 

Namun sekali lagi, pada intinya anak yang melakukan tindak pidana bisa di 

samakan dengan anak nakal. 

Namun penelitian ini akan lebih di fokuskan terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana pencurian, sebagai pengkerucutan obyek maupun 

subyek penelitian. sehingga nantinnya yang akan di perbandingakan hanya 

mengenai bagaimana perumusan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan 

tindak pidana pencurian biasa sebagaimana diatur pada pasal 362 KUHP. 

Berangkat dari hal tersebut, sudah sangat jelas dan sudah tidak lazim untuk kita 

ketahui dan kita dengar bahwa perilaku anak yang menyimpang atau bahkan 

                                                
7    Wagiati Soetodjo.2006. Hukum Pidan Anak. Bandung.Penerbit Refika Aditama.Halaman 5 
8     Ibid. Halaman 8 



melanggar hukum cukup kompleks dan beragam, dimana perilaku yang 

menunjukkan kemerosotan moral manusia telah mereka lakukan. Menurut laporan 

BPS tahun 20079, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri seluruh propinsi 

mencatat sebanyak 10.000 tersangka berusia dibawah 16 tahun yang diajukan ke 

pengadilan. Disamping itu jenis perbuatan melanggar hukum yang paling sering 

dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian, dimana dellik pencurian 

tersebut telah diatur dalam pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. 

Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik 

terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan undang-undang oleh 

pelaku-pelaku usia muda atau dengan kata lain meningkatnya perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh anak sudah mengarah kepada tindakan 

kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan 

penanggulangan serta penangganannya. Salah satunya alternative jitunya adalah 

dengan kita memperbandingkan sistem perumusan sanksi bagi anak yang 

melakukan tindak pidana antara hukum pidana Indonesia dengan Belanda. 

Ada beberapa alasan penting yang melatarbelakangi untuk perlu 

memperbandingkan  sanksi pidana yang diberikan terhadap anak yang melakukan 

tindak pidana, antara lain sebagai berikut: Pertama, alasan memperbandingkan 

sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian baik di 

dalam hukum pidana indonesia maupun di belanda, adalah sesuai dengan definisi 

dari pendekatan perbandingan, artinya adalah dengan kita memperbandingkan dua 

sistem hukum atau bahkan lebih dalam hal ini hukum pidananya, baik dengan 
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sistem hukum yang sama maupun berbeda sekalipun, akan memberikan hasil yaitu 

kita dapat mengetahui kelemahan maupun kelebihan dari masing-masing sistem 

hukum yang di perbandingkan. Sehingga apabila terdapat kelebihan dari salah 

satu sistem hukum kita dapat menjadikannya sebagai referensi dalam 

memperbaharui sistem hukum kita. Kedua,adapun alasan memperbandingkan 

dengan negara belanda bukan dengan negara lain adalah,bahwa dari sejarah kita 

tahu Belanda sebagai negara yang mewariskan mahzab sekaligus sistem 

hukumnya kepada kita selama penjajahannya hampir selama lebih dari tiga 

setengah abad, sebagai contoh konkrit, bahkan sampai sekarang Kitab Undag-

undang Hukum Pidana  yang  dipakai untuk menegakkan hukum adalah produk 

asli dari Belanda yaitu WvSI. Sehingga hal tersebut membantu dalam hal 

kesamaan sejarah sistem hukum yang dianut oleh kedua negara, dan dapatnya 

mempermudah dalam pengkajian secara lebih komperhensif nantinya. 

Ketiga,alasannya adalah pada ranah tujuan dari memperbandingkan sistem sanksi 

pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian, yaitu apabila kita 

sudah mengetahui bagaimana masing-masing negara mengatur ancaman sanksi 

bagi anak dan kita dapat mengetahui mana yang lebih mempunyai kelebihan tentu 

hal tersebut untuk membantu negara kita dalam memperbaharui sekaligus 

membuat sanksi pidana yang lebih tepat dan  manusiawi bagi tumbuh kembang 

anak sebagai calon generasi penerus bangsa. 

Walaupun sudah bisa kita tebak bahwa kedua negara mempunyai cerita 

panjang yang menciptakan adanya persamaan dalam sistem hukumnya.Hal 

tersebut dirasa dirasa penting sekali untuk kita kaji dengan memperbandingkan 

lagi bagaimana pembaharuan sistem hukumnya.Sebab perlu di ketahui bahwa 



keduannya penganut sistem hukum continental (Civil law system) atau bisa di 

sebut juga hukum sipil.walaupun seiring kebutuhan dan tuntutan kemauan zaman 

harus ada tambal sulam mengnai perubahan atau pergeseran mahzab hukum 

tersebut,dalam kata lain kedua negara pun sekarang ini juga sudah mengadopsi 

sistem anglo sexon atau mahzab Common Law10. Jelas hal tersebut tidak lain 

untuk perbaikan bagi hukum pidana negara yang bersangkutan.Sehingga berikut 

ini akan kita lihat gambaran perkembahangan hukum pidana pada masing-masing 

negara untuk lebih jelasnya perlunya perbandingan ini dilakukan. 

Menelaah perkembangan hukum di Indonesia saat ini, dengan berlakunya 

Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, telah menetapkan 

apa yang dimaksud anak. Selain itu11, Undang-undang tersebut juga berlaku  Lex 

specialis ( lebih khusus) terhadap KUHP (WvS) warisan belanda, khususnya yang 

berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan lahirnya 

Undang-undang tersebut nantinya harus menjadi acuan pula dalam perumusan 

pasal-pasal KUHP baru berhubungan dengan pidana dan tindakan bagi anak. 

Dengan demikian, tidak akan terjadi tumpang tindih ataupun saling bertentangan. 

Selain itu belum di kodifikasikannya seluruh peraturan perundang-undangan 

tentang anak membuat perbedaan dalam pengaturannya, semisal dengan seiring 

perkembangan Indonesia Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang 

berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak 

Nomor 23 tahun 2002 dan juga Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang 

                                                
10    Yesmil Anwar dan Adang.2008.Pembaruan Hukum Pidana.Penerbit Grafindo.Jakarta. 
Halaman 12 
11   Bambang Waluyo.2008. Pidana dan Pemidanaan.Jakarta Penerbit Sinar Grafika. Halaman 26 



Peradilan Anak serta Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan 

anak.  

Lebih lanjut perlu diketahui pula karena sifat lebih khususnya Undang-

Undang pengadilan anak mengalahkan KUHP yang lebih bersifat umum, 

membuat tidak berlakunya ketentuan pasal 45, yang mengatur tentang batas 

maksimum seorang anak dapat dipidana, pasal 46 yang mengatur tentang aturan 

administrasi berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan hakim setelah ia 

memberi perintah, dan pasal 47 yang mengatur tentang pengurangan pidana 

dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku anak. Sehingga jenis 

maupun ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak berdasarkan 

Undang-undang Pengadilan anak adalah sebagai berikut12: menurut pasal 23 

Undang-undang pengadilan anak, pidana pokok meliputi:pidana penjara, pidana 

kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan, kemudian pidana tambahan 

yang dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran 

ganti rugi. Dan untuk sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak menurut 

pasal 24 adalah mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; 

menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan; menyerahkan kepada 

departemen social atau organisasi social kemasyarakatan dalam bidang 

pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Tentu saja ketentuan pemidanaan 

tersebut berbeda dengan ketentuan dalam pasal 10 KUHP.  

  Disisi lain, dalam segi pengaturan batas usia bagi pemidanaan anak masih 

belum jelas dengan kata lain lain masih tumpang tindih pengaturannya, mulai dari 

pengaturan dalam KUH perdata, KUH pidana, bahkan dalam Undang-undang 

                                                
12   Lihat Pasal 23,24, Undang-undang nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 



pengadilan anak sendiri13. Namun dalam penelitian kali ini focus dasar pengaturan 

batas usia anak yang dipakai adalah berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 

1997 tentang  Pengadilan Anak  sebagai lex spesialis dari ketentuan dalam KUHP 

, yaitu mendasarkan batas umur anak nakal atau anak yang melakukan tindak 

pidana yang dapat di ajukan ke sidang anak adalah sudah mencapai 8 tahun dan 

belum mencapai 18 tahun serta belum pernah kawin. 

Berbeda dengan di Belanda, Sebagai negara yang mewariskan mahzab 

sekaligus sistem hukumnya kepada kita selama penjajahannya, bahkan sampai 

sekaran KUHP yang kita pakai adalah produk asli dari Belanda selama 

pendudukannya di Indonesia. Yang sudah jelas di Belanda KUHP tersebut sudah 

tidak di pakai karena sudah di ganti dan diperbaharui. Memang jelas sebagai 

negara penjajah Belanda jauh lebih maju dari negara kita, Namun dalam hal 

penetuan tujuan pemidanaan pun di negara sekelas Belanda dan Perancis, hal 

tersebut masih menjadi perdebatan para ahli hukumnya14.  

Ketentuan-ketentuan khusus yang memuat tentang pengaturan sanksi 

pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana, diatur tersendiri dalam bab 

baru hasil dari revisi atau pembaharuan secara terus menerus bahkan setiap 

tahunnya, tepatnya pada VIII A Ned. WvS. Tentu berbeda dengan di Indonesia 

sebab di atur sendiri dalam Undang-undang pengadilan Anak sebagai penggati 

ketentuan khusus anak dalam pasal-pasal dalam KUHP Indonesia. Bab baru ini 

dimasukkan ke dalam WvS Nederland pada tahun 1961 berdasarkan UU no 9 

November 1961, S. 402 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir 

                                                
13   Ibid. hal 9 
14   M. Sholehuddin. Op.cit 



dengan UU 7-7-1994, Stb.1994 no. 528. Beberapa materi yang diatur dalam Bab 

VIII A15 antara lain : 

Pasal 77a : 

- Pada mulanya pasal ini memuat ketentuan : “tidak seorangpun dapat 

dipertanggungjawabkan dalam penuntutan piadana untuk suatu 

perbuatan yang dilakukan sebelum usia 12 tahun”. 

- Ketentuan diatas kemudian dihapuskan dan ditampung dalam pasal 

486 Wetboek van Strafvordering (Sv/KUHAP) yang berbunyi : 

“Niemand kan strafrechtelijk worden vervolgd wegens een feit, began 

voordat hij de leeftijd van twaalf jaren heft bereikt”(BW 1:233)16 

Pasal 77b 

Dalam hal seseorang telah mencapai usia 16 tahun,  tetapi belum 

18 tahun pada saat delik dilakukan, hakim dapat tidak menerapkan pasal 

77g-77gg dan memberlakukan ketentuan dalam bab terdahulu, apabila ada 

alasan berdasarkan kualitas/bobot delik (the gravity of the offense), 

sifat/karakter pembuat (the character of the offender) atau keadaan-

keadaan pada waktu delik dilakukan (the circumstance in which the 

offense was committed). 

Pasal diatas merupakan perubahan dari pasal 77c lama yang berbunyi : 

“terhadap seseorang yang telah mencapai 16 tahun tetapi belum 18 tahun 

pada saat melakukan tindak pidana, hakim dapat tidak menerapkan pasal-

pasal 77f-77kk, apabila ada alasan berbuat demikian berdasarkan kualitas 
                                                
15 Barda Nawawi Arief.2002. Perbandingan Hukum Pidana.Penerbit Raja Grafindo Persada. 
Jakarta. Halaman 11 
16   Ibid. Hal.12 



atau bobot delik (the gravity of the offense; de Ernst van het begane feit), 

dan atau sifatkarakter pembuat ( the character of the offender; de person 

van de daader), dan mengadili sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan dalam bab terdahulu.namun dalam hal pidana kurungan untuk 

anak, sekarang sudah berganti menjadi kurungan anak yang tidak lebih 

dari 14 hari17. 

Berbeda dengan Indonesia, di Belanda pengaturan sanksi bagi anak yang 

lebih manusiawi tetap diatur secara tegas dan jelas dalam KUHP nya yang sudah 

di perbaharui beberapa kali, tentu berbeda dengan diindonesia yang di perbaharui 

atau di khususkan dalam undang-undang pengadilan anak. Jika melihat pada 

KUHP Belanda, perubahan secara besar mengenai jenis sanksi yang dapat 

dijatuhkan bagi anak dapat kita lihat berdasarkan Pasal 77 h WvS belanda18: 

1. Pidana Pokok: 

a. Untuk kejahatan : Kurungan anak atau denda 

b. Untuk Pelanggaran : denda 

2. Sanksi Alternatif atau Pengganti pidana pokok dalam ayat 1: 

a. Kerja social/pelayanan masyarakat (community service / het 

verrichten van on betalde arbeid van ten aglemenennutte); 

b. Pekerjaan untuk memperbaiki kerusakan yang di akibatkan oleh 

tindak pidana ( work contributing to the repair of damage resulting 

from the criminal offense / het verrichten van arbeid tot herstel van 

de door het strafbare feit aangerichte schade); 
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c. Mengikuti proyek Pelatihan ( het volgen van een leeproject). 

3. Pidana Tambahan terdiri dari: 

a. Perampasan ( forfeiture) 

b. Pencabutan SIM ( disqualification from driving motor vehicle) 

4. Sanksi Tindakan terdiri dari: 

a. Penempatan pada lembaga khusus untuk anak ( plaatsing in een 

inrichting voor jeugdigen) 

b. Penyitaan (onttreekking aan het verkeer) 

c. Perampasan dari keuntungan dari perbuatan melawan hukum 

(ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel) 

d. Kompensasi/ ganti rugi atas kerusakan ( schade vergoeding) 

Dapat kita simpulkan sementara bahwa dari hasil perubahan terakir KUHP 

Belanda (WvS) ternyata sudah banyak mengalami perubahan yang lebih 

mengedepankan perlindungan terhadap anak dari pidana perampasan 

kemerdekaan atau penjara yang dianggap terlalu mempengaruhi psikis maupun 

mental dari anak, salah satu bukti konkritnya adalah dihapusnya pidana penjara 

dalam keentuan tentang anak di dalam Ned.WvS, justru dalam Undang-undang 

Pengadilan Anak di Indonesia masih tetap dipertahankan, kemudian terhadap 

pembagian atau perumusan jenis sanksi yang di jatuhkan kepada anak yang 

melakukan tindak pidana, sama saja dengan apa yang di tuangkan pada Undang-

undang Pengadilan Anak, sehingga jelas bahwa sedikit banyak, baik karena faktor 

sejarah maupun faktor lainnya, negara kita dalam memperbaharui hukum pidana 



dan sistem pemidanannya masih condong berpatokan pada hukum pidana Belanda 

sebagai negara yang pernah memimpin kita lebih dari tiga setengah abad tentunya.  

Terakhir sebagi fokus jenis tindak pidana pencurian yang saya teliti yaitu 

pencurian biasa atau pencurian dalam arti pokok yang diatur dalam pasal 362 

KUHP.  Namun perlu juga kita ketahui   apabila  Pasal-pasal yang mengatur 

tentang tindak pidana pencurian dalam KUHP Indonesia seperti yang kita ketahui 

bahwa hal tersebut di atur dalam pasal 362-367 KUHP,  ternyata pasal padanan 

dalam KUHP Belanda atau Ned.WvS yang mengatur tentang ketentuan tentang 

pencurian biasa atau pokok, yaitu tepatnya pada Bab 22 Pasal 310-314 Ned.WvS. 

sebagai padanannya dengan pasal 362 KUHP Indonesia, Pasal 310 Ned.WvS 

tentang pencurian biasa  atau dalam bahasa belanda  (diefstal) sebagai berikut: 

Artikel 310 (Pasal 310, Ned. WvS) 

Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort 

wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als 

schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of 

geldboete van de vierde categorie. 

Penjelasan Pasal 310 di atas adalah , Dia bahwa setiap properti yang 

seluruhnya atau sebagian milik yang lain pergi, dengan maksud untuk melawan 

hukum merampas, bersalah karena pencurian, hukuman penjara tidak lebih dari 

empat tahun atau denda kategori keempat. Pada dasarnya ada kesamaan dalam 

bunyi pasal tentang pencurian baik di Indonesia maupun di Belanda atau antara 

pasal 362 KUHP dengan 310 Ned WvS. Sebab pasal padanan tentang pencurian 

biasa atau pokok  diatas memang masih bentuk original dari Ned WvS tahun 1881 

yang  di Indonesia pun pada saat diterapkan pada tahun 1918sebagai WvSI sampai 



saat sekarang masih sama bunyinya . Namun seperti yang saya paparkan di atas 

adalah adanya perbedaan pada ancaman pidana yang di jatuhkan, selain itu yang 

akan kita teliti lebih dalam adalah bagaimana perumusan sanksi atau ancaman 

pidana yang di berikan kepada anak yang melakukan tindak pidana tindak pidana 

pencurian biasa. 

Sehingga berangkat dari sekelumit pemaparan di atas mengenai penjelasan 

mengenai  definisi dari sanksi pidana maupun definisi dari anak serta anak yang 

melakukan tindak pidana, dan juga filosofi mengenai pemidanaan, Serta Alasan-

alasan penting kenapa dilakukan perbandingan terhadap sanksi pidana bagi anak 

dan seterunya. disisi lain gambaran perkembangan hukum pidana di indonesia dan 

di belanda. maka hal tersebutlah yang  mendasari keinginan  penulis untuk perlu 

mengkaji hal tersebut secara lebih mendalam lagi. Dalam Tugas akhir penulisan 

hukum dengan judul ‘’ ANALISIS PERBANDINGAN SANKSI PIDANA  

TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA 

PENCURIAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ANAK INDONESIA 

DAN  BELANDA’’. 

 

B.   Perumusan Masalah  

Untuk lebih terarahnya sasaran sesuai dengan judul yang telah penulis 

kemukakan di atas, penulis memberikan batasan masalah atau identifikasi masalah 

agar tidak jauh menyimpang dari apa yang menjadi pokok bahasan. Mengacu 

kepada latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 



1. Bagaimanakah perumusan sanksi atau ancaman pidana terhadap anak  

yang melakukan tindak pidana pencurian dalam Hukum Pidana Anak 

Indonesia dan Belanda? 

2. Bagaimanakah pengaturan batas usia pemidanaan bagi anak yang 

melakukan tindak pidana pencurian dalam Hukum Pidana Anak Indonesia 

dan Belanda?  

3. Bagaimanakah jenis sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana 

pencurian dalam Hukum Pidana Anak Indonesia dan Belanda? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perumusan sanksi atau ancaman pidana terhadap anak  

yang  melakukan tindak pidana pencurian dalam Hukum Pidana Anak 

Indonesia dan Belanda; 

2. Untuk mengetahui pengaturan batas usia pemidanaan bagi anak yang 

melakukan tindak pidana pencurian dalam Hukum Pidana Anak Indonesia 

dan Belanda; 

3. Untuk mengetahui jenis sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana 

pencurian dalam Hukum Pidana Anak Indonesia dan Belanda 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, maka 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 



Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan 

Hukum Pidana khususnya mengenai perbandingan sanksi pidana terhadap 

anak yang melakukan tindak pidana di tinjau dari hukum Indonesia dengan di 

Belanda. penulisan ini dilakukan untuk menyelesaikan tugas akhir kesarjanaan 

Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, hasil penulisan ini dapat memperluas pengetahuan 

tentang perbandingan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana 

Negara lain/ Internasional mengenai perbandingan sanksi pidana 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana di tinjau dari hukum 

Indonesia dengan di Belanda. 

b. Bagi Masyarakat Untuk bahan informasi dan wawasan baru mengenai 

perbandingan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak 

pidana di tinjau dari hukum Indonesia dengan di Belanda. 

c. Bagi para mahasiswa, hasil penulisan dapat menjadi inspirasi, 

masukan, atau kajian untuk melakukan penulisan maupun penelitian di 

masa yang akan datang. 

 

E. Metode Penelitian 

Dalam rangka untuk memperoleh data yang valid terhadap permasalahan yang 

dikemukakan, maka Penulis memerlukan suatu metode penulisan hukum yang 

meliputi : 

1. Metode Pendekatan 



Metode pendekatan yang digunakan dalam menyusun Penulisan hukum ini 

ada dua metode pendekatan yang dipakai sekaligus, yaitu metode pendekatan 

yuridis normatif dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach), 

Untuk pendekatan yuridis normatif dapat kita lihat ciri khasnya yakni melihat 

hukum sebagai norma dalam masyarakat.19 Sedangkan Pendekatan 

perbandingan (Comparative Approach) Menurut pendapat Sunaryati 

Hartono20, merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian 

normatif untuk membandingkan suatu sistem hukum dengan sistem hukum 

lain yang sama atau bahkan berbeda sekalipun. Dari perbandingan tersebut 

akan diketahui persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut. 

Penulisan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penulisan ini 

dengan analisis perbandingan terhadap perundang-undangan yang terkait 

dengan pengaturan  sanksi pidana yaitu dalam Kitab Undang-undang hukum 

Pidana  yang ada dan berlaku di Indonesia termasuk dalam Undang-undang 

Pengadilan Anak dengan KUHP  yang berlaku di Belanda terkait pengaturan 

sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini tindak 

pidana pencurian. Sehingga akan mengetahui perbedaan, persamaan, 

kelebihan maupun kelemahan sistem hukum dari masing-masing Negara.  

2. Jenis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini digolongkan dalam dua 

jenis bahan hukum, yaitu : 

a. Bahan Hukum Primer 

                                                
19  Pedoman Penulisan Hukum. 2012, Fakultas Hukum UMM, hal. 18. 
20  Sunaryati.Hartono.Kapita Selekta Perbandingan Hukum.Citra Aditya Bakti. Bandung.Hal.1-2 



Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari 

hukum positif yang terkait langsung dengan penulisan ini.21 Bahan hukum 

primer merupakan bahan hukum autoritatif artinya mempunyai otoritas. 

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-

catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 

putusan-putusan hakim. Perundang-undangan yang terkait langsung 

dengan penulisan hukum ini ialah sebagai berikut : 

1) Hukum Positif Indonesia : 

a. Kitab Undang–undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia 

Buku Kesatu, Bab III (Hal-hal yang Menghapuskan, 

Mengurangi atau Memberatkan Pidana) Pasal 45,pasal 46 dan 

pasal 47. 

Buku Kedua, Bab XXII (Tindak Pidana Pencurian) Pasal 362 

sampai dengan Pasal 367.  

b. Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan 

anak. 

Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1Ayat 2 

c. Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak  

Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1ayat (1) dan (2),Pasal 4 ayat 

(1) dan (2), 

Bab III (Tentang Pidana dan Tindakan) Pasal 22 s/d Pasal 32 

              d. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak 

                                                
21  Pedoman Penulisan Hukum. Loc.cit. 



Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1Ayat 2, 

Bab III (HAk dan Kewajiban Anak) Pasal 4 s/d Pasal 19. 

 

2) Hukum Pidana Belanda / Internasional : 

a. Kitab Undang–undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda 

(Nedherlands Wetbook van Strafrecht).  

Bab VIII A (Ketentuan Khusus Pemidanaan Anak) Pasal 77a 

s/d Pasal 77q 

Bab XXII (diefstal) Pasal 310 s/d Pasal 314 

b. Deklarasi Hak Anak-anak  Tahun 1924 

Asas 1 s/d Asas10 

c. Konvensi Internasional Tentang Hak Anak Tahun 1989; 

Bab I , Pasal 9, dan Pasal 40 s/d Pasal 44 

b. Bahan Hukum Skunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung 

bahan hukum primer.22 Dalam pengertian lain yaitu bahan hukum yang 

erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer Bahan-

bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku hukum, jurnal-

jurnal hukum, yurisprudensi, kasus-kasus hukum, dan hasil-hasil 

simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penulisan. Dan bahan 

                                                
22   Pedoman Penulisan Hukum. Loc.cit. 



hukum sekunder yang terkait dengan penulisan hukum ini  ialah sebagai 

berikut : 

1) Buku-buku yang terkait dengan penulisan hukum: 

- Buku tentang perbandingan hukum pidana dibeberapa negara 

- Buku tentang sistem sanksi dan sistem pemidanaan 

- Buku tentang hukum pidana anak 

- Buku tentang tindak pidana terhadap harta benda 

- Buku tentang pembaharuan hukum pidana, dst 

2) Internet:  

- Download KUHP Belanda 

- Download referensi terkait hukum Pidana Anak Belanda, dst 

3) Jurnal hukum: 

- Jurnal Magister hukum  

- Jurnal Hukum Internasional, dst 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum penulisan disini 

ialah teknik studi kepustakaan dan studi dokumen. Untuk yang dimaksud 

dengan studi kepustakaan (library research), adalah pengkajian informasi 

tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di 

publikasikan secara luas serta di butuhkan dalam penelitian hukum normatif,23 

yakni penulisan yang didasarkan  pada data-data yang dijadikan obyek 

penelitian, seperti aturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, 

                                                
23 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 
Hlm. 81. 



jurnal, artikel ilmiah, surat kabar, bulletin, tentang segala permasalahan yang 

sesuai dengan skripsi ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif. 

 Sedangkan studi dokumentasi  merupakan suatu teknik pengumpulan data 

tertulis, tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau 

keterangan baik itu dari internet, majalah dan sumber-sumber terkait dengan 

masalah yang di teliti dalam penelitian ini.24 Dalam pengertian lain studi 

dokumentasi bisa diartikan juga sebagai suatu teknik pengumpulan data yang 

menggunakan metode dokumentasi baik secara menulis, merekam maupun 

mencetak hasil dari pendokumentasian tersebut, sehingga dapat membantu 

dalam mengumpulkan data-data baru yang kita butuhkan dan data tersebut 

tidak terdapat pada data kepustakaan.  

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Teknik analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan 

perencanaan secara sistematis terhadap semua bahan hukum telah 

dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat 

menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan 

dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum 

yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. 

Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian hukum normatif 

(normatif legal research) adalah dengan cara analisa perbandingan 

(comparatif analysis), analisa isi, analisa kesesuaian, dan analisa 

keselarasan , dalam pengertian yang lebih mudah yaitu menganalisa secara 

mendalam tentang perbandingan peraturan perundang-undangan dalam 

                                                
24  Johnny Ibrahim. Loc.cit. Hal. 393. 



perbandingan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana 

di tinjau dari hukum Indonesia dengan di Belanda baik dari segi isi, 

kesesuaian maupun keselarasan diantara kedua bahan hukum pidana yang 

dikaji. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian hukum ini, penulis membagi dalam 4 (empat) bab dan 

masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar mempermudah dalam 

pemahamannya. Adapun sistematika dan alur pembahasannya dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini akan diuraikan tentang latar belakang, yakni 

memuat alasan-alasan konkrit atau faktor dorongan yang menjadi 

pentingnya dilakukan suatu penelitian berdasarkan atas permasalahan yang 

ada pada Rumusan Masalah, yakni meliputi pertanyaan yang terfokus dan 

spesifik terhadap masalah yang akan diteliti serta merupakan dasar 

pemilihan judul penelitian hukum. Adapun mengenai Tujuan dari 

Penelitian, memuat pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai 

dalam penelitian hukum ini. Manfaat penelitian, merupakan uraian 

mengenai kegunaan secara praktis dan teoritis. Metode penelitian, yang 

menguraikan tentang metode pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan 

data dan teknik menganalisa data penelitian, serta sistematika pembahasan. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 



Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan teori atau kajian 

teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis 

yaitu yang menyangkut perbandingan sanksi pidana terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Indonesia dan 

Belanda.  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran mengenai 

pembahasan dari semua rumusan masalah yang diangkat yaitu mengenai 

bagaimana Perumusan sanksi atau ancaman pidana bagi anak yang 

melakukan tindak pidana pencurian dalam hukum pidana anak Indonesia 

dan Belanda? Bagaimana pengaturan batas usia bagi pemidanaan Anak 

yang melakukan tindak pidana pencurian baik dalam hukum pidana 

Indonesia maupun Belanda? Kemudian Bagaimana Jenis Sanksi Bagi anak 

yang melakukan tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Indonesia 

dan Belanda?  

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian hukum 

ini dimana berisikan suatu kesimpulan dari pembahasan bab-bab 

sebelumnya serta berisikan saran atau rekomendasi penulis terhadap 

permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian hukum ini dan 

diharapkan akan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak 

kelak nantinya. 

 


