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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia perusahaan sedang berkembang pesat dan bersaing, dimana 

setiap perusahaan lokal atau luar negeri berlomba lomba mendirikan dan 

membuka lapangan kerja untuk kemajuan perusahaannya, sedangkan pekerjaan 

merupakan tempat untuk menghidupi kelangsungan hidup setiap warga negara 

atau masyarakat Indonesia, namun banyak kejanggalan yang terjadi pada sistem 

ketenaga kerjaan yang terjadi di Indonesia.  

Kecepatan perubahan yang ditimbulkan oleh derasnya arus globalisasi 

yang tidak seimbang dengan kesiapan masyarakat berdampak pada makin 

berkembang dan meluasnya bobot, jumlah dan kompleksitas berbagai 

permasalahan kesejahteraan sosial seperti; kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, 

ketunasosialan, pengungsian, kerentanan kelompok yang memerlukan 

perlindungan khusus, konflik sosial, perlakuan salah dan tindak kekerasan 

terhadap kelompok rentan termasuk anak.1 

Salah satu tindakan yang melanggar norma atau aturan adalah pencurian 

sebagaimana ditetapkan dalam pasal 362 KUHP ”Barangsiapa mengambil suatu 

barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud 

untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan 

pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan 

ratus rupiah”. 

                                                            
1 Suharto, Edi. 2001.Pembangunan, Kebijakan Sosial dan pekerjaan Sosial. Spektrum 

Pemikiran. Lembaga Studi Pembangunan STKS. Bandung. Hal 46 
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Tidak dipungkiri, bahwa tindak pidana pencurian juga dilakukan oleh 

seorang anak. Seorang anak, yang dasarnya polos belum tahu apa-apa, jika tiba-

tiba saja melakukan tindakan yang sampai mengarah pada kejahatan pencurian 

tersebut, maka tidak dapat dipungkiri lagi ada faktor-faktor yang melatar 

belakanginya. Faktor-faktor ini tidak hanya berasal dari dalam diri si anak 

(intern), namun labih dari itu, faktor  ekstern-lah yang lebih berperan 

mempengaruhinya. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak menjadi delikuen 

karena kegagalan dalam menempatkan diri dalam masyarakat yang 

mengakibatkan melakukan perilaku melanggar hukum. 

Anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan 

melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Bagi anak-anak nakal 

tersebut bias dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila 

terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana, seperti yang diamanatkan 

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 22 

Undang-undang ini ditegaskan bahwa terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana 

dan tindakan. Dalam hal ini, ada diantara pidana dan tindakan tersebut yang 

memungkinkan anak nakal, yang setelah dijatuhi pidana disebut dengan anak 

pidana, untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu pidana penjara, 

kurungan, dan tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 

pembinaan, dan latihan kerja. Terhadap anak yang melakukan tindak pencurian 

sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak para pelaku kejahatan 

tersebut masih dinilai belum memberikan hasil yang optimal. Juga masih terdapat 

otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara yang mengakibatkan 

banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis.  
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Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 33/PID.AN.B/2008/PN.LMJ 

menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian 

sebagaimana yang telah didakwakan yaitu melanggar pasal 362 KUHP. 

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) bulan 

dikurangi selama dalam tahanan. Putusan pengadilan tersebut menjadi sumber 

inspirasi bagi peneliti untuk mengkaji secara lebih mendalam aspek yuridis dalam 

putusan tersebut. 

Pemikiran ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang 

tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lain atau 

hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara yang 

sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama, diwaktu lain kasus 

serupa dapat terjadi terhadap anak yang satu dengan yang lain atau hukuman 

untuk anak yang satu lebih ringan hukumannya daripada yang lain.2 

Dalam pemikiran di atas dapat diamati bahwa dalam suatu putusan yang 

dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap perkara yang sama yaitu terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana pencurian dapat berbeda antara anak yang satu dengan 

yang lainnya, dan perbedaan putusan tersebut menjadi dasar pemikiran yang perlu 

dianalisis, sehingga akan ditemukan faktor-faktor yang memberatkan dan yang 

meringankan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

terhadap pelaku. 

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak 

(impartial judge). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, 

                                                            
2 Ruth  Evekin,  2007,  “Anak  Indonesia: Penghuni Rumah Masa Depan”, 

www.wikimu.com, diakses oada 07 November 2007 
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mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai 

hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian 

telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di 

depan hukum bagi setiap warga negara (equally before the law).3 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN 

PENGADILAN NEGERI LUMAJANG NO.33/PID.AN.B/2008/PN.LMJ 

TENTANG TERDAKWA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA 

PENCURIAN. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam penulisan ini dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah dasar pertimbangan hukum dalam putusan hakim Pengadilan Negeri 

Lumajang  No.33/Pid.An.B/2008/PN.Lmj terdakwa Pipit sebagai anak yang 

Melakukan Tindak Pidana Pencurian sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan? 

2. Apakah vonis atau penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sesuai 

dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

perlindungan anak? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum dalam putusan hakim 

Pengadilan Negeri Lumajang  No.33/Pid.An.B/2008/PN.Lmj terdakwa Pipit 

sebagai anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian sudah sesuai dengan 

tujuan pemidanaan 

                                                            
3 Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1998. Delik-delik terhadap Penyelenggaraan 

Peradilan )Conterm of Court). Sinar Grafika. Jakarta. Hal.29 
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2. Untuk menganalisis vonis atau penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) 

bulan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan anak 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

secara ilmiah terhadap ilmu pengetahuan, bidang hukum khususnya dapat 

memberikan rekomendasi dan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan yang 

menyangkut hukum, khususnya terhadap anak.  

2. Secara Praktis 

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan 

serta sumbangan pemikiran dan kontribusi pada pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja anak. Juga 

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pada peneliti untuk memberikan 

pemikiran praktis dalam menyikapi masalah pekerja anak di Indonesia. 

 
E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode yuridis normatif. Pendekatan 

metode yuridis normatif artinya memecahkan permasalahan dengan 

menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan dalam 

pasal-pasalnya, dengan kata lain metode penelitian ini dimulai dari 

menganalisa suatu kasus untuk kemudian dicari penyelesaiannya lewat 
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prasedur perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merupakan 

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.4 

Metode ini diperlukan juga untuk mengetahui sejauhmana peranan hukum 

dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak. Pendekatan penelitian 

ini digunakan untuk mengkaji semaksimal mungkin aspek-aspek yuridis yang 

relevan berkaitan dengan masalah pekerja anak di Indonesia. dalam menjawab 

permasalahan digunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan 

perundang–undangan yang berlaku untuk selanjutnya dihubungkan dengan 

kenyataan yang ada dilapangan dan berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dibahas. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dijadikan obyek atau focus dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yaitu sejumlah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh 

seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan 

kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-

undangan yang berlaku, laporan, desertasi, teori-teori dan sumber tertulis lainnya 

yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti. 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumbersumber 

penelitian yaitu berupa: 

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau 

risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusanputusan hakim. 

                                                            
4 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 1995.Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat,. Penerbit Rajawali, Jakarta. Hal.15 
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Penelitian Hukum ini menggunakan bahan hukum dari Putusan Pengadilan 

Negeri Lumajang Nomor: 33/PID.AN.B/2008/PN.LMJ 

b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hokum meliputi buku-

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas 

putusan pengadilan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum 

sekunder berupa jurnal-jurnal hukum dari dalam dan luar negeri, hasil-hasil 

penelitian hukum serta hasil karya dari kalangan hokum termasuk artikel-

artikel hukum di internet (Peter Mahmud Marzuki, 

3. Sumber Bahan Hukum 

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan 

hukum primer dan skunder. Sumber hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang 

berisikan info tentang bahan primer atau merupakan bahan-bahan hukum yang 

erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.5 

Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain yaitu : 

1. Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

3. Undang- Undang- Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

4. Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 33/PID.AN.B/2008/PN.LMJ 

Tentang Terdakwa Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian 

 

                                                            
5 Ronny Hanitijo Soemitro. 1993. Metode penelitian Hukum dan Jurimetri. Penerbit 

Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal 97/ 
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Bahan hukum sekunder diambil dari berbagai kepustakaanyang 

memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti : 

literatur-literatur, majalah dan surat kabar yang memuat masalah hukum 

perlindungan pekerja anak. 

4. Pengumpulan Bahan Hukum 

Pada penelitian ini pengumpulan Bahan Hukum yang dipergunakan dalam 

penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan agar mempermudah penguraiannya, 

menganalisis dan membuat kesimpulan dari konsep-konsep yang ada dari bahan-

bahan hukum dan teori-teori. Prosedur pengumpulan bahan hukum dari bahan 

hukum primer dan skunder dilakukan dengan cara:  

1. Melakukan pengumpulan dan pemilihan bahan-bahan hukum dan teori-teori 

yang sesuai dengan perumusan masalah  

2. Menyajikan bahan hukum dan teori yang telah dipilih untuk mengadakan 

penarikan kesimpulan  

5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis terhadap bahan-bahan hukum dilakukan secara normatif dengan 

tahapan  langkah penelitian dengan model serta analisis  deskriptif yaitu sebagai 

berikut :  

1. Analisis bahan hukum, yaitu berusaha untuk menemukan permasalahan yang 

dijumpai dalam penelitian kepustakaan, berkaitan dengan penjelasan dan 

analisis perlindungan hukum pekerja anak yang selaras dengan Undang-

Undang perlindungan hukum pekerja anak. 
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2. Deskripsi, yaitu mengklasifikasikan dan menyajikan sekumpulan informasi 

yang tersusun yang memberikan kemungkinan untuk mengadakan penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian maka peneliti dapat 

memahami permasalahan yang sesungguhnya dan apa yang harus dilakukan 

berhubungan dengan aturan-aturan hukum yang ada mengenai perlindungan 

pekerjaan anak. 

3. Penarikan kesimpulan yaitu menyimpulkan makna-makna yang muncul dari 

bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang telah digariskan dan 

tujuan penelitan yang ditetapkan, guna memberikan pemecahan masalah yang 

dijumpai sehingga dapat sisusun suatu konsep dalam bentuk saran yang 

relevan dengan tujuan penelitian. 

 
F. Sistematika Penulisan  

BAB I. Pendahuluan. 

Menyajikan dan menerangkan mengenai garis besar permasalahan dan dari 

keseluruhan skripsi ini. Tujuannya agar lebih dahulu dapat mengetahui 

permasalahan apa yang sesungguhnya terjadi, terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB. Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini akan disajikan tentang tinjauan umum kajian pustaka sebagai 

teori yang menjadi dasar dalam pengkajian dan pembahasan pada 

penelitian, terdiri dari teori tentang Tinjauan Umum Tentang Anak, 

Tinjauan Umum Tentang Pidana, Tinjauan Tentang Narapidana Anak serta 

Perlindungan Terhadap Anak Pidana. 
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BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Merupakan inti dalam penulisan skripsi ini yang akan menjawab 

permasalahan dikemukakan dalam bab sebelumnya dengan memaparkan 

data dari hasil penelitian dan menganalisa permasalahan yang penulis 

angkat, yaitu: Menganalisis dasar pertimbangan hukum dalam putusan 

hakim Pengadilan Negeri Lumajang No. 33/Pid.An.B/2008/PN.Lmj 

Terdakwa Pipit Sebagai Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian. 

Menganalisis vonis atau penjatuhan pidana penjara selama 3 (lima) bulan 

15 hari sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan anak 

BAB IV. Penutup  

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyajian hasil penelitian yang 

merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah 

diuraikan pada Bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang perlu 

disampaikan sebagai usaha menjawab dan mencari solusi dari masalah 

yang ada. 

  


