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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Angka kejahatan di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke 

waktu. Kenakalan anak pun telah banyak yang menjurus pada pelanggaran 

dan kejahatan sehingga jumlah anak yang berhadapan dengan hukum selalu 

meningkat. Berbagai pemberitaan tentang kejahatan banyak dipublikasikan 

oleh media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Dari sekian 

banyak pemberitaan tentang kejahatan tersebut, sangat terlihat bahwa bukan 

hanya orang dewasa saja, namun bahkan anak-anak pun banyak yang menjadi 

pelaku kejahatan. Dari data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas 

PA) dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 terjadi 2.413 kasus kriminal anak 

usia sekolah. Jumlah itu kemudian meningkat di tahun 2011, yaitu sebanyak 

2.508 kasus, kemudian pada empat bulan pertama tahun 2012 ada 2.008 kasus 

kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah dan diperkirakan akan terus 

meningkat sepanjang tahun. Jumlah kriminalitas anak-anak me-ningkat dapat 

disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah minimnya ruang untuk 

anak-anak berekspresi atau menyalurkan energi positif, serta kurangnya 

perhatian lingkungan masyarakat dan pemerintah.
1
  

Kenakalan yang menjurus pada tindak pidana dengan kekerasan juga 

terjadi di wilayah Kabupaten Malang. Berikut ini adalah beberapa gambaran 

fenomena tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah 
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umur yang terjadi di wilayah hukum Polres Malang. Dua pelaku begal motor 

berinisial KH (17) dan NW (16) yang masih berumur belasan tahun berhasil 

diringkus Tim Jatanras Reserse Kriminal Polres Malang bersama Tim Buser 

Polda Jatim. Hasil pemeriksaan menunjukkan kedua pelaku adalah kawanan 

begal motor yang tak segan-segan melukai korbanya sebelum merampas 

motor. Kedua pelaku bertugas merampas motor dan menendang motor korban 

saat dikejar di jalan raya. Ada enam orang kawanan KH dan NW. Mereka, 

mencari sasaran dengan cara lalu-lalang di jalan raya. Kedua pelaku yang 

hanya lulusan sekolah dasar mengaku juga pernah mencuri di beberapa rumah 

di wilayah hukum Polres Malang. Khusus curanmor, pelaku biasanya 

menunggu calon korbannya dengan berdiri di pinggir jalan raya. Modus 

operandi kedua pelaku adalah mengejar korban. Setelah dekat, motor milik 

korban ditendang. Setiap beraksi pelaku bersama-sama 6 temannya 

menggunakan tiga motor. Dua orang kawannya, juga ada yang membawa 

senjata tajam berupa parang untuk melukai apabila korban melawan.
2
 

Tidak hanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau 

pembegalan. Terdapat pula fenomena tindak pidana penganiayaan dengan 

kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur usia yang masih berstatus 

pelajar SLTA. Seorang pelajar Madrasah Aliyah Kelas VIII berinisial LUN 

yang masih berumur 17 tahun nekat menganiaya seorang gadis berinisial HN 

(20). Pelaku ditangkap warga karena menghajar dan menganiaya korban. 

Setelah korban tak berdaya, pelaku juga merampas motor yang dikendarai 
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korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal percobaan 

pembunuhan, perampasan dan pencurian dengan ancaman hukuman 10 tahun 

penjara. Motifnya adalah karena pelaku jengkel terhadap korban. Berupaya 

menganiaya korban dan merampas motornya untuk ikut jaringan bisnis multi 

level marketing. Pelaku tak punya uang, sehingga saat LUN bertemu korban 

lalu diajak mengambil helm. Saat di pinggir jalan sepi, pelaku turun dan 

langsung memukuli korban dan mencekik leher korban. Aksi ini terungkap 

setelah warga di sekitar lokasi kejadian memergoki tindak kekerasan yang 

dilakukan LUN.
3
 

Kasus tindak pidana penganiayaan dengan kekerasa yang dilakukan 

oleh anak di bawah umur juga terjadi di wilayah hukum Polres Malang. 

Pelaku bahkan masih berstatus pelajar di tingkat SLTP. Tujuh belas siswa 

kelas VIII SMP diduga menjadi pengeroyok siswa SMP bernama M. Andi Nur 

Fahmi (14). Motif pengeroyokan diduga karena ulah korban yang mengisi 

tangki bahan bakar motor salah satu pelaku dengan air. Korban dan para 

pelaku sama-sama siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Tajinan dan hanya berbeda 

kelas. Peristiwa disebabkan korban dituduh melakukan pengisian air ke dalam 

tangki motor salah seorang pelaku pengeroyokan. Korban dikeroyok hingga 

empat kali oleh para pelaku. Dua kali dikeroyok di dalam salah satu kelas saat 

pelajaran kosong. Aksi itu kemudian berlanjut di luar kelas dan terakhir di 

halaman luar sekolah. Aksi pengeroyokan itu murni tangan kosong tanpa 

menggunakan senjata atau alat lainnya. Bahkan tangan salah seorang pelaku 
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diketahui sampai bengkak lantaran memukuli korban. Pihak keluarga 

kemudian membawa korban ke rumah sakit namun korban gagal diselamatkan 

dan dinyatakan meninggal dunia. Hasil visum pada korban menyebutkan 

terjadi pendarahan pada otak korban dan hidung terus mengucurkan darah.
4
 

Tidak hanya anak di bawah umur di tingkat SLTA dan SLTP, bahkan 

terdapat tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga dilakukan oleh anak 

usia SD. Dua anak SD masing-masing berusia 13 tahun membobol Rumah 

Dinas (Rumdin) Kasubagbin Kejari Kepanjen Kabupaten Malang. Kaca 

belakang rumah dilempar batu dan kemudian masuk lewat jendela yang sudah 

rusak kacanya. Sementara rekannya, AF sambil bermain bola bertugas 

mengawasi lingkungan sekitarnya. Dari rumah tersebut, keduanya mencuri 

motor Yamaha Mio Soul 2008 dengan Nopol N 3390 RE, laptop merek Acer 

12 inch, jam tangan warna kuning merek Titus, tas, dan lain-lain. Aksi 

pencurian dengan kekerasan itu tidak ada yang menyuruh tapi murni ide kedua 

pelaku di bawah umur tersebut. Laptop yang dicuri rencananya akan dipakai 

untuk main games online. Kedua anak itu masih ditahan dan masih menunggu 

mediasi dengan korban karena ini adalah kenakalan remaja, namun ancaman 

hukuman atas aksi mereka bisa di atas lima tahun penjara. Awalnya kasus ini 

ditangani Polsek Kepanjen, tapi karena pelakunya di bawah umur, kasusnya 

dilimpahkan ke UPPA Satreskrim Polres Malang.
5
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Perbuatan atau tindak pidana dengan kekerasan tersebut merupakan 

tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pelajar. Pelajar sekolah adalah 

termasuk kelompok usia remaja, merupakan kelompok usia yang masih labil 

didalam menghadapi masalah yang harus mereka atasi. Dalam kondisi usia 

seperti ini, maka para pelajar cenderung mengedepankan sikap emosional dan 

tindakan agresif. Pada tahap ini adalah tahap dimana mereka sedang mencari 

jati dirinya masing-masing. Mereka berusaha agar diakui keberadaannya oleh 

pihak lain. Mereka mencoba mengidentifikasikan dirinya sebagai remaja yang 

berbeda di lingkungan sekitarnya, di sekolahnya, di jalan, bahkan di 

masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka mempromosikan diri mereka 

sendiri, suatu saat mereka bertemu dengan rekan-rekan yang bernasib sama, 

dengan sendirinya mereka akan membentuk suatu kelompok tertentu. Dilihat 

dari kaca mata pelajar, maka mereka menganggap bahwa tindakan yang telah 

mereka lakukan hanyalah suatu manisfestasi simbolik dari penyaluran aspirasi 

mereka sebagai konsekuensi dari perlakuan yang dirasakan tidak adil 

terhadapnya. 

 Oleh karena itu, perlu penanganan secara tepat terhadap anak di 

bawah umur baik yang berstatus pelajar maupun bukan yang melakukan 

berbagai bentuk tindak pidana dengan kekerasan, termasuk dalam hal 

penegakan hukumnya. Upaya-upaya koordinasi antar berbagai pihak maupun 

instansi yang terkait perlu segera dilakukan, untuk mendapatkan suatu langkah 

atau cara yang terbaik didalam menangani dan menyelamatkan masa depan 

para pelajar sekolah yang bermasalah tersebut. 
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Anak di bawah umur sebagai pelaku kekerasan dalam bentuk 

penganiayaan juga terjadi di wilayah Kabupaten Malang yang dilakukan oleh 

RY (15 tahun) terhadap korban Sutrisno. Akibatnya korban mengalami luka 

dengan ukuran enam kali satu sentimeter sudah terjahit (sembilan jahitan) di 

kepala bagian kiri depan. Kasus ini pun telah mendapatkan vonis dari 

Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen pada tanggal 2 Februari 2015 melalui 

Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn tentang tindak pidana 

“Penganiayaan” dengan terdakwa RY sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam Pasal 351 (1) KUHP. Terdakwa pelaku anak tersebut dikenakan pidana 

penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dipotong masa tahanan.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis termotivasi 

untuk melakukan penulisan menyangkut tindak pidana penganiayaan dengan 

pelaku anak di bawah umur tersebut dengan mengambil judul: Kajian 

Yuridis Normatif Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 

4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn Tentang Tindak Pidana Penganiayaan 

dengan Pelaku Anak di Bawah Umur. 

B. Rumusan masalah 

Dari penjelasan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti 

dapat dirumuskan yaitu: bagaimanakah pertimbangan-pertimbangan hukum 

Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam memutuskan vonis terhadap pelaku 

anak RY pada Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah maka tujuan penulisan ini 

adalah untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim 

Pengadilan Negeri Kepanjen dalam memutuskan vonis terhadap pelaku anak 

RY pada Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn. 

D. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat atas dilakukannya penulisan ini antara lain: 

1. Secara teoritis  

a. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam studi tentang tinjauan yuridis 

normatif terhadap Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn 

dengan pelaku anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Malang. 

b. Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya 

mengenai penyelesaian hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum 

di wilayah hukum Kabupaten Malang dan dapat menjadi acuan untuk 

penelitian berikutnya. 

2. Secara Praktis 

a. Dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka penegakan hukum 

terhadap tindak pidana dengan kekerasan oleh anak di bawah umur di 

wilayah hukum Polres Malang guna menghindarkan anak dari 

kehancuran mental dan masa depannya. 

b. Penulis dapat mengaplikasikan ilmu hukum yang diperoleh di bangku 

kuliah di lapangan, khususnya tentang tindak pidana dengan kekerasan.  
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E. Metode Penelitian 

Dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yang sesuai 

untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan sehingga akan mempermudah 

analisa dan pengambilan sebuah kesimpulan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

1. Metode Pendekatan  

Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif. Dalam hal ini 

pebulis menganalisis putusan hakim tindak pidana penganiayaan dengan 

pelaku anak di bawah umur. Penelitian hukum normatif merupakan suatu 

proses untuk menemukan atauran hukum, prinsip-prinsip hukum maupun 

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga 

diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam 

penyelesaian masalah.
6
 Penelitian hukum normatif ini dikenal juga dengan 

penelitian hukum doktriner atau penelitian hukum kepustakaan atau studi 

dokumen. Dikatakan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini 

dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-

bahan hukum yang lain. Penelitian ini dapat juga dikatakan studi kepustakaan 

atau studi dokumen, dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan 

terhadap data-data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan ataupun 

tempat dokumen-dokumen lainnya.  

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus 
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(case approach). Pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan yang diteliti dalam 

penulisan hukum ini yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan Pertimbangan Hukum bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 

Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak di Bawah Umur. Peraturan 

Perundang-undangan yang digunakan adalah: Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-

Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), dan/atau peraturan-peraturan lain yang ditentukan yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.  

Pendekatan Kasus (Case Aprroach) akan dilakukan dengan cara 

melakukan telaah mendalam terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini dimana kasus tersebut 

haruslah yang berkekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan kasus ini akan 

memperhatikan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk 

sampai kepada putusannya. Kasus yang diteliti penulis yakni Putusan Nomor: 

4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn. 
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2. Bahan Hukum 

Bahan hukum premier penelitian hukum ini meliputi: Undang-undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No. 1 Tahun 1946 

Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

dan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn.  

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi 

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

komentar atas putusan pengadilan.
7
 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum dalam penelitian ini 

menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara menggali data-data 

masa lampau secara sistematis dan objektif yang bertujuan untuk 

mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. 

Dokumen bisa berbentuk dokumen publik atau dokumen privat. Data 

dokumentasi dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang relevan terhadap 

isu hukum yang dihadapi, serta salinan putusan pelaku perkara penganiayaan 
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dengan pelaku anak di bawah umur oleh hakim Pengadilan Negeri Kepanjen 

Kabupaten Malang, berupa salinan putusan pada tahun 2015 yaitu Putusan 

Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn. Selanjutnya bahan hukum tersebut 

dikumpulkan dan disusun, serta dikelompokkan sesuai dengan permasalahan 

yang akan diteliti. Baik bahan hukum primer dan sekunder untuk 

menganalisis dan menjelaskan permasalahan yang dikemukakan dalam 

penelitian hukum ini. 

4. Metode Analisis  

Bahan hukum yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun 

studi dokumentasi akan dianalisis secara Content Analisys terhadap Putusan 

Hakim yang disajikan secara preskriptif, yakni dasar pertimbangan hukum 

bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyebabkan pelaku anak di 

bawah umur divonis penjara dan hal-hal apa saja yang seharusnya di 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan agar tidak harus 

menjatuhkan vonis penjara pada pelaku anak di bawah umur di Pengadilan 

Negeri Kepanjen Kabupaten Malang. Content analysis adalah suatu teknik 

untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik 

khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif.  

Penelitian Content Analisys ini sangat cocok digunakan untuk 

memberikan penilaian dan menganilis benar atau tidaknya menurut hukum 

terhadap aparat penegak hukum, yakni penegakan hukum oleh hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap pelaku perkara penganiayaan oleh anak di 

bawah umur di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang.  
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F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini, sistematika yang dipergunakan adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan tinjauan tentang anak, tinjauan yuridis 

tentang anak di bawah umur, tindak pidana, kekerasan, penegakan 

hukum, serta putusan dan pertimbangan hakim. 

BAB III: HASIL DAN PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasannya 

mengenai pertimbangan yang dijadikan pijakan bagi Hakim 

Pengadilan Negeri Kepanjen dalam memutuskan vonis terhadap 

pelaku anak RY pada Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn. 

BAB IV: PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan atas hasil analisis hasil 

penelitian berdasarkan tujuan penulisan, kemudian diteruskan dengan 

saran-saran dari penulis. 


