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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ketentuan-ketentuan hukum bagi umat manusia pada dasarnya 

disyariatkan Tuhan untuk mengatur tata kehidupan mereka di dunia, baik-

masalah-masalah keagamaan maupun kemasyarakatan. Dengan mengikuti 

ketentuan-ketentuan hukum ini, manusia akan memperoleh ketentraman 

dan kenyamanan, serta kebahagiaan dalam hidupnya. Fungsi hukum di 

atas telah dinyatakan secara tegas oleh Allah swt, dalam Surat an-Nisa‟ 

ayat 105: 

                               

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan 

membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa 

yang telah Allah wahyukan kepadamu”. 

Tata kehidupan itu perlu diatur dengan norma-norma hukum yang 

diambil dari ajaran-ajaran Islam, karena manusia selain hidup di dunia 

juga akan menjalani kehidupan akhirat yang kebahagiannya atau 

kesengsaraanya ditentukan oleh akumulasi pahala dari pebuatan-perbuatan 

baik di dunia ini.
1
 Hal tersebut merupakan peraturan-peraturan dalam 

Islam dan tidak dapat ditawar-tawar,  sebab yang membuat peraturan 

                                                           
1
  Rosyada,  Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: 1993), hal. 13. 
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tersebut adalah Tuhan pencipta alam semesta. Namun demikian, manusia 

hidup di dunia juga akan selalu berinteraksi antar sesamanya, maka dari itu 

selain ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Tuhan, kehidupan di 

dunia juga memerlukan peraturan yang senantiasa mengikuti 

perkembangan kehidupan masyarakat yang menjalaninya. Peraturan-

peraturan tersebut merupakan hasil kesepakatan-kesepakatan dari 

pembuatnya (manusia). 

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan 

terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya 

ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan tersebut 

biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan 

sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan 

gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat 

dan bahkan negara.
2
  Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa 

pembuat peraturan serta pelaku dari penyelewengan ataupun kejahatan 

yang tidak sesuai dengan norma-norma di dunia adalah manusia, baik laki-

laki maupun perempuan termasuk di dalamnya adalah anak-anak. 

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan oleh anak disebabkan berbagai faktor, antara lain adanya 

dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus 

globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian 

                                                           
2
 Bambang Waluyo, Pidana dan pemidanaan (Jakarta: 2008), hal. 1. 



3 
 

orang tua, telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat 

yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak
3
.   

Salah satu unsur penting dalam hukum pidana, baik pidana Islam 

(fiqih jinayah) ataupun hukum pidana umum yang berlaku di Indonesia 

adalah subyek atau pelaku tindak pidana tersebut, oleh karena yang akan 

dijatuhi pidana dari perbuatan tersebut adalah pelakunya. Dalam perspektif 

hukum positif, yang dimaksud dengan subyek hukum (persoon) ialah 

suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum 

berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Suatu subyek hukum 

mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak, serta dapat juga dikatakan 

sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, atau 

sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sebagai pendukung hak dan 

kewajiban, maka ia memiliki kewenangan untuk bertindak, sudah tentu 

kewenangan bertindak disini harus menurut hukum.
4
 Dari pernyataan 

tersebut dapat dikatakan bahwasanya seseorang yang masih dibawah umur 

dapat dikatakan sebagai subyek hukum, sebab seorang anak juga 

mempunyai hak dan kewajiban. dan Pada dasarnya seseorang dinyatakan 

sebagai subyek hukum ketika dilahirkan, dan berakhir ketika ia meninggal 

dunia.           

Rumusan tindak pidana di dalam buku Kedua dan Ketiga KUHP 

biasanya dimulai dengan kata-kata barang siapa. Hal ini menunjukkan 
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4 Hasanuddin AF, et al., Pengantar Ilmu Hukum  (Jakarta: tanpa tahun) hal. 15. 
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bahwasanya yang dapat melakukan tindak pidana atau subyek tindak 

pidana salah satunya dalah manusia, sealin itu jika kita melihat pada 

penjatuhan pidana seperti yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP yang 

terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, mengisyaratkan bahwa 

yang dapat dijatuhi pidana tersebut adalah manusia (persoon). Begitu juga 

dengan hukum Islam.          

Dalam perspektif hukum Islam subyek hukum disebut dengan 

Mahkum‟Alaih (pelaksana hukum). Para ulama‟ ushul fiqh mengatakan 

bahwa yang dimaksud dengan Mahkum Alaih adalah seseorang yang 

perbuatannya dikenai khitab Allah yang disebut dengan Mukallaf (subyek 

pelaku hukum). Seseorang dapat dikatakan telah mukallaf yaitu orang 

yang telah diberi beban hukum, mampu bertindak hukum baik dengan 

perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Seorang manusia belum 

dikenakan pembebanan hukum (taklif) sebelum ia cakap untuk bertindak 

hukum. 

Dari pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwasanya Islam sangat 

melindungi dan memperhatiakan anak, sebab ia merupakan salah satu 

makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, wajib dilindungi dan dijaga 

kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, 

ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, 

ras dan golongan. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, karena anak adalah anak, 

yang tidak sama dengan orang dewasa, meskipun anak juga mempunyai 
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hak, namun ia belum termasuk dalam katagori subyek hukum, sebab ia 

belum dibebani sesuatu apapun selama ia belum sampai pada usia 

mukallaf. 

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus 

dilindungi dan di perlakukan dengan baik, sebab di tangan para tunas 

mudalah (anak) letak kemajuan bangsa. Jika para anak-anak di bimbing 

dan di bina serta di perlakukan dengan baik, maka sudah pasti masa depan 

bangsa akan baik juga. Namun jika para tunas mudanya tidak diperlakukan 

sebagaimana mestinya, maka jangan salahkan jika negara ini akan menjadi 

hancur.dengan demikian maka seorang anak harus benar-benar 

mendapatkan pendidikan serta perlindungan dengan sebaik-baiknya, baik 

perlindungan secara fisik, mental maupun spiritual. 

Generasi muda adalah harapan bangsa. Apabila sudah sampai pada 

saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda 

kehidupan negara, mereka nanti yang akan menentukan sejarah serta 

kesejahteraan bangsa di waktu mendatang. Oleh karena itu generasi muda 

perlu dibina dengan baik, agar mereka tidak salah jalan dalam hidupnya 

kelak, mereka dapat menghindarkan diri dari kenakalan-kenakalan yang 

dapat merugikan orang lain. Sebaliknya mereka diharapkan dapat 

melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan dirinya dan menguntungkan bagi masyarakat.
5
seorang anak 

yang melakukan perbuatan menyimpang dari peraturan dan tergolong 

                                                           
5 Ibid., hal. 3. 
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sebagai tindak pidana. Misalnya memukul temannya sampai luka, 

membawa senjata api, atau merampas menodong siswa lain agar 

memberikan barangnya, maka perbuatan itu dianggap sebagai perkara 

pidana yang penyelesaiannya melalui sidang pengadilan. 

Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, 

sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pengadilan Anak dapat 

dikatakan hampir tidak ada bedanya dengan penanganan perkara yang 

tersangka atau terdakwanya adalah orang dewasa. Lebih lanjut Bagir 

Manan, mengatakan di lapangan hukum pidana anak-anak diperlakukan 

sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali 

di lembaga pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa, 

keadaan dan kepentingan anak sebagai anak-anak (orang belum dewasa) 

kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan 

yang khusus. 

Hal yang paling transparan dalam pemeriksaan, apabila tersangka 

atau terdakwa anak dilakukan penahanan, dari segi waktu tidak berbeda 

dengan waktu penahanan yang di berlakukan bagi orang dewasa. Begitu 

pula petugas pemeriksa dalam memeriksa tersangka atau terdakwa masih 

anak-anak dengan cara yang sama dengan orang dewasa, bahkan kadang-

kadang dengan cara dibentak, dipukul, ditakuti, bahkan dengan kekerasan, 

perlakuan yang berbeda hanya pada waktu sidang dipengadilan, sidang 

untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (pasal 153 ayat (3) KUHAP) 

dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. 
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Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara 

orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan 

merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat 

tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung, akan 

mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa 

stres, dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif. Dalam 

dirinya ia merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya 

dijauhi oleh masyarakat. Hal ini yang sangat merugikan kepentingan anak, 

jangan sampai nantinya setelah perkaranya selesai atau kembali ke 

masyarakat setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah 

kenakalannya. Jangan sampai anak yang pernah tersangkut perkara pidana 

tidak dapat bergaul dengan baik, sehingga tidak dapat mengabdikan diri 

kepada nusa dan bangsa. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak 

terutama bagi para petugas hukum diperlukan perhatian yang khusus. 

Pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disamaratakan dengan 

orang dewasa, perlu dengan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga 

anak yang  diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan merasa aman
6
, 

begitu  pula sebelum perkara tersebut sampai kepada meja hijau alangkah 

baiknya jika permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

dibawah umur penanganannya melalui pendekatan persuasif. 

Salah satu contoh kasus yang untuk kesekian kalinya terjadi pada 

anak-anak Indonesia adalah kasus seorang bocah sulawesi tengah, yang di 

                                                           
6
 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak  (Jakarta: 2000), hal. 10. 
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vonis bersalah oleh hakim dengan dakwaan telah melakukan pencurian 

sandal jepit milik seorang briptu. Meski terpidana dikembalikan pada 

orang tuanya, akan tetapi putusan tersebut sangat mengusik rasa keadilaan 

masyarakat luas. Pasalnya dalam proses peradilannya barang bukti yang 

diajukan oleh pelapor tidak sama dengan yang telah diambil oleh 

terdakwa, selain itu dalam pemeriksaan tersebut tidak ada saksi yang 

menyatakan bahwa sandal yang diambil oleh terdakwa merupakan milik 

pelapor, melainkan sandal tersebut ditemukan oleh terdakwa dipinggir 

jalan, akan tetapi hakim tetap memvonis bersalah terhadap terdakwa.
7
 

Maka disinilah untuk yang kesekian kalinya sangat jelas lagi-lagi kita 

temukan ketidakadilan atau kriminalisasi anak yang merupakan cermin 

hukum yang tetap eksis dinegeri tercinta ini.  

 Manusia tidak akan mampu merealisasikan cita-citanya dan bisa 

sampai ketahap yang didambakannya kecuali semua aspek-aspek bagi 

pengembangan dirinya terpenuhi dan semua hak-haknya dihormati 

sepenuhnya. 

Dalam sejumlah ayat al-Quran ditegaskan bahwa anak merupakan karunia 

serta nikmat dari Allah swt: sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Isra‟ 

ayat 6:  

                                                           
7
Kasus pencurian Sandal Jepit, diakses pada tanggal 4 Februari 2012 dari 

http://nasional.vivanews.com/news/read/279190-kronologi-kasus-sandal-jepit-versi-aal 
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“dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan 

Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar”.  

Anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Seperti firman Allah dalam 

Surat al-Kahfi ayat 46: 

                

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia“.  

Pelengkap kebahagiaan hidup dalam keluarga. Seperti frman Allah dalam 

Surat al-Furqan ayat 74: 

                       

         

“Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada 

Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati 

(Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.  

Dari beberapa ayat tersebut. Dapat dikatakan bahwa perhatian Islam 

terhadap anak mengisyaratkan bahwa anak harus mendapat apresiasi 

sebagai mana orang dewasa, bahkan anak-anak juga mempunyai hak-hak 

yang dijamin oleh Islam sebagaimana halnya orang dewasa. Sebab 

bagaimana pun juga anak merupakan bagian dari manusia. 

Hak-hak yang paling utama yang dijamin oleh Islam adalah hak 

hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak 

persamaan, dan hak menuntut ilmu pengetahuan. Hak-hak tersebut 

merupakan hak milik manusia secara mutlak berdasarkan peninjauan dari 
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sisi manusiawi tanpa mempertimbangkan warna kulit, agama, bangsa, 

negara, dan posisinya dalam masyarakat sebagaimana firman Allah dalam 

Surat al-Isra‟ ayat 70:  

                         

                     

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut 

mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-

baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 

kebanyakan makhluk yang kami ciptakan”.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, mendorong penulis untuk 

membahas dan mengambil judul skripsi “PERLAKUAN HUKUM 

TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perlakuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana 

dalam Hukum Islam Islam dan Hukum positif? 

2. Bagaimana Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam 

memperlakukan anak yang terlibat tindak pidana? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perlakuan hukum bagi anak yang terlibat tindak 

pidana menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 
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2. Untuk mengetahui persamaan serta perbedaan Hukum Islam dan 

Hukum Positif dalam memperlakukan anak yang terlibat tindak 

pidana 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis: 

Sebagai sumbangsih untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

di bidang hukum pidana anak dalam hukum positif (perundang-undangan) 

maupun pemahaman secara hukum Islam (Fiqih Jinayah). 

2. Secara Praktis: 

a. Bagi penulis pribadi, Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan tentang dunia 

peradilan terhadap anak yang terlibat tindak pidana. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap 

masyarakat luas tentang bagaimana seharusnya hukum 

memperlakukan anak yang terlibat tindak pidana menurut Undang-

Undang serta konsep hukum Islam. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis 

normatif, yakni penelitian yang sesuai dengan prosedur dan peraturan-

peraturan yang ada serta berusaha mengungkap bahan-bahan hukum 

yang terdapat dalam berbagai literatur untuk dijadikan rujukan dalam 

penelitian ini. 
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2. Pendekatan Dan Sifat Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yang bersifat “komparatif”. Dalam buku karangan Peter Mahmud 

Marzuki menyebutkan bahwa studi perbandingan hukum merupakan  

kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan dengan 

hukum negara lain.
8
 Dalam penulisan ini penyusun akan 

mengungkapkan perbedaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif 

dalam memperlakukan anak yang terlibat tindak pidana yang 

dilakukannya. Dalam hal ini penulis menggunakan konsep fiqih, 

Hadits dengan Hukum Positif 

3. Sumber Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan beberapa sumber 

bahan yang berupa: 

a. Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu data yang terkait langsung 

Dalam hal ini peneliti menggunakan al-Quran dan hadits nabi 

sebagai sumber hukum pidana Islam, dan KUHP, Undang-undangn 

tentang pengadilan anak, serta peraturan perundang-undangan 

lainnya yang terkait dengan masalah anak sebagai sumber hukum 

pidana positif. 

b.  Sumber Bahan Hukum Sekunder, yaitu diskripsi dari teori yang 

dihasilkan oleh sumber primer.
9
 Atau data pendukung dari data 

primer, yang berupa referensi dari buku-buku atau data pustaka 

                                                           
8
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: 2010), hal.133. 

9
 Djarwanto PS, Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Penulisan Skripsi (Yogyakarta: 1984), 

hal.14. 
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lainnya yang berkaitan dengan permasalahan anak yang dapat 

mendukung penulisan, sehingga penulis dapat memperoleh 

pemahaman yang utuh, baik menurut hukum positif maupun hukum 

Islam. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder.
10

 Seperti kamus dan ensiklopedi hukum Islam. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini tekhnik pengumpulan bahan hukum yang 

digunakan penyusun dengan cara study kepustakaan, artinya bahan-

bahan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan menelusuri 

ketentuan perundang-undangan, buku-buku dan tulisan-tulisan 

(website) yang terkait dengan permasalahan sebagai objek analisis 

yang pada akhirnya diperoleh data yang bersifat kualitatif 

5. Analisa Bahan Hukum 

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini berupa pemaparan 

dan mengemukakan teori-teori serta dalil-dalil yang ada dalam fiqih, 

Undang-undang serta literatur-literatur yang terkait dengan 

permasalahan. 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum  (Jakarta: 1981), hal.46. 
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F. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan ini dapat terselesaikan dengan mudah, maka 

diperlukan adanya sistematika penulisan yang di bagi dalam empat 

bab yang terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam 

penelitian, serta sistematika penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana 

yang dilakukan anak dibawah umur, sumber hukum, serta akibat 

hukum terhadap perbuatan pidana tersebut 

BAB III HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan tentang hasil analisis tentang ketentuan-

ketentuan tindak pidana yang dilakukan anak serta akibat hukumnya. 

 BAB IV PENUTUP 

Di bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil 

pemaparan serta saran-saran dari penulisan ini 

 

 

 

 


