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ABSTRAK
Konsentrasi pertanggung jawabaan pidana menurut hukum Islam dan
hukum positif, Program Studi Hukum Pidana Islam. Fakultas Syari‘ah,
Universitas Islam Negri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 1441 H/2020 M,
90 Halaman.
Masalah utama dalam skripsi ini adalah mengenai faktor-faktor penyebab
terjadinya pidana pembunuhan dan pertanggung jawaban nya dalam hukum Islam
dan hukum positif.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis (metode
penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data
sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, dengan
objek kajian. Setelah data di peroleh penulis menganalisis secara normatif yuridis
data yaang diperoleh terhadap objek kajian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab pidana
pembunuhan terjadi ialah faktor internal dan eksternal, adapun pertanggung
jawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam
hukum Islam tidak di pidana qisas, namun di kenakan hukuman diyat, atau di
kembalikan ke orang tuanya. Sedangkan menurut hukum positif pelaku, yaitu
anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, seperti di
kembalikan kepada orang tuanya, dan yang berumur 12 sampai 18 tahun
dijatuhkan pidana.
Kata Kunci : Pembunuhan, jenis-jenis, sanksi, faktor-faktor pembunuhan
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembunuhan dalam sejarah kehidupan/penghidupan manusia, telah terjadi
sejak dahulu kala dan Pembunuhan yang pertama dalam kehidupan manusia
adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qobil terhadap Habil. Hal ini
sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur‘an Surah Al-Maidah Ayat
30.

)03(ٓ ػد ٌٗ ٔفغٗ لرً اخيٗ فمرٍٗ فا طثخ ِٓ اٌخغشيٛفط
Artinya: ―maka nafsu qobil mendorongnya untuk membunuh saudaranya,
kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya maka jadilah dia termasuk orang
yang rugi”.2
Pengaturannya atau hukumanya pun telah ditentukan. Hal ini dapat
diketahui,3 sebagaimana tercantum dalam Al-Qur‘an. Allah SWT. Berfirman:

ّٓ فٝ تاالٔصٝاالٔصٚاٌؼثذتااٌؼثذٚ اٌذشتاٌذشٍٝ اٌمرٝاورة ػٍيىّاٌمظاص فِٕٛااٌزيٓ اٙيا ي
ّٓسدّٗ فٚ ُاداءاٌيٗ تادغاْ رٌه ذخفيف ِٓ ستىٚ فٚػفي ٌٗ ِٓ اجيٗ شيءفاذثاع تاٌّؼش
)871( ُ تؼذ رٌه فٍٗ ػزاب اٌيٜ اػرذ
Artinya:―wahai orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan)
qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan
orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan
perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya,
2

Al-Maidah (5): 30
Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Cet. 3. (Jakarta: Sinar Grafika,
2005), hlm. 4.
3

1

2

hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan)
kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan
rahmat dari tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu,maka ia
akan mendapat azab yang sangat pedih.4
―Ketentuan ayat tersebut diperkuat pula dengan hadist Nabi saw. Sebagai
berikut.‖
―tidak halal darah seorang muslim kecuali atas dasar tiga alasan, yaitu pelaku zina
muhsham, pelaku pembunuhan, dan pelaku jarimah murtad‖5
Berkaitan dengan hukuman, Pembunuhan seseorang juga diatur dalam
hukum pidana positif di Indoesia mengenai tindak pidana pembunuhan seseorang
diatur dalam Bab XIX Buku ke II Pasal 338-350 KUHP, dan pada Pasal 338
menyatakan bahwa ―Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang
dihukum bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun.6
Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku
disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan
perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan
disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa
melanggar larangan tersebut.7 Salah satu kasus pembunuhan ialah pembunuhan
berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan pengadilan
nomor perkara 7/pid.sus-anak/2015/PN yang memutuskan terhadap terdakwa

4

Al-Baqarah (2): 178
al-lu’lu’ wal marjan HR. Bukhar i, no. 6878 dan Muslim no. 1676
6
KUHP dan KUHAP, Cet. 2. ( PustakaBuana ), hlm 110
7
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cet. 5. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 1.
5
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andika putra romadhon taringan secara sengaja dan berencana melakukan tindak
pidana pmbunuhan terhadap temannya dan terdakwa divonis penjara selama tujuh
tahun.
Dalam hukum pidana Islam meliputi tiga bidang pokok yang dilihat dari
berat dan ringannya sanksi atau hukuman yang diterima oleh pelaku, yaitu:
a) Jarimah Hudud, yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan
ancaman sanksi atau hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman
had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud adalah tidak mempunyai
batas terendah atau tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perorangan
(si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para
ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah hudud ada
tujuh, antara lain zina, qozf (menuduh zina), pencurian, hirabah
(perampokan), al-baghy (pemberontakan), minum-minuman eras dan
riddah (murtad).
b) Jarimah Qisas Diyat, yaitu perbuatan yang diancam dengan sanksi atau
hukuman qishash maupun diyat. Kedua sanksi tersebut merupakan
hukuman yang telah ditentukan batasanya, tidak ada batas rendah dan
tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya). Berbeda
dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Sanksi qishash
diyat ada beberapa kemungkinan dalam penerapanya, seperti qishash bisa
berubah menjadi diyat. Diyat menjadi di maafkan apabila itu terjadi, maka
sanksi atau hukuman menjadi hilang karena maaf. Yang termasuk dalam
kategori jarimah qishash diyat antara lain al-qatl al-amd (pembunuhan

4

sengaja), al-qatl sibh al-amd (pembunuhan semi sengaja), al-qatl al-khata
( pembunuhan keliru), al-jarh al-amd (penganiyaan sengaja), dan al-jarh
al-khata’ (penganiyaan salah).
c) Jarimah Ta’zir, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang
diancam dengan hukuman ta’zir, baik yang jenis larangannya ditentukan
oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak

Allah atau

perorangan, hukumanya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. 8
Adapun yang berkaitan dengan jarimah/tindak pidana, ada suatu fenomena
yang menarik dipelajari yaitu tentang hukuman bagi pembunuh dengan pelaku
anak di bawah umur. Hal ini dikarenakan seorang anak yang melakukan tindak
pidana pembunuhan tidak bisa dikenakan pidana maksimum sebagaimana
ancaman pidana bagi orang dewasa.
Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai
harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir
harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai
dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the child)
yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan presiden Nomor 36
Tahun 1990. Kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun
1979 tentang Kesejahteraan anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip

8

Irfan, Hukum Pidana Islam, Cet. 1. (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 36.

5

umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak,
kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang, dan menghargai partisipasi anak.9
Adapun yang dimaksud dengan hukum anak, adalah sekumpulan peraturan
hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum
anak itu, meliputi: sidang pengadilan anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana,
Anak sebagai korban tindak pidana Kesejahteraan Anak, Hak-hak Anak,
Pengangkatan Anak, Anak terlantar, Kedudukan Anak, Perwalian, Anak Nakal,
dan lain sebagainya.
Sanksi pidana terhadap Anak Nakal, manurut pasal 23 Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, meliputi pidana pokok dan
pidana tambahan, Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana
denda dan pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan dapat berupa
perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Selain
pidana, anak yang melakukan pidana juga dapat diberikan tindakan dikembalikan
kepada orang tua, diserahkan kepada Negara, atau dapartemen sosial.10
Peraturan perundang-undangan yang ada selama ini dirasakan belum
masih mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum sehingga diperlukan suatu pembaharuan. Dalam perkembangannya
Indonesia telah memiliki aturan khusus tentang perlindungan anak yaitu Undangundang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya diganti dengan
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang
9

―konsep diversi dan restorative justice,‖ http://anjarnawanyep. Wordpress.com, akses 22
februari 2019.
10
Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 23.
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Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sungguhpun kita telah
memiliki seperangkat aturan yang baik namun masih dirasa kurang efektif dalam
menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
Masyarakat yang baik dimasa yang akan datang bergantung dari perilaku
anak-anak sekarang sebagai generasi penerus. Anak-anak yang baik dalam
berperilaku sangat menunjang terbentuknya system sosial masyarakat. Oleh
karena itu permasalahan perilaku tindak pidana anak perlu mendapat perhatian
demi terbentuknya sistem sosial masyarakat yang baik
Bagi anak-anak yang perkaranya terproses

lebih lanjut sampai

kepengadilan, dalam penerapan pidananya sering kali hak-hak anak dan
kewajiban anak-anak kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum, apalagi
anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, yang tidak memiliki penasehat hukum
atau pengacara pribadi. Dan mereka hanya menerima begitu saja keputusan yang
diberikan oleh hakim, meskipun sebenarnya mereka mempunyai hak untuk
mengajukan banding dan peninjauan kembali. Namun mereka sering tidak
menggunakan hal tersebut karena mereka tidak tahu bagaimana caranya dan
kepada siapa memintanya untuk memperoleh hak-hak tersebut.11
Agar dapat terwujudnya suatu tata cara pemeriksaan anak di depan
pengadilan diperlukan beberapa Lembaga dan perangkat hukum yang mengatur
tentang anak serta dapat menjamin pelaksanaanya dengan berdasarkan keadilan
salah satunya adalah perangkat undang-undang tentang tata cara pemeriksaan
anak.
11

Dheny Wahyudhi,‖Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Melalui Pendekatan Restorative justice”: Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 144.

7

Dengan diberlakukanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
pengadilan anak yang didalamnya diatur tata cara pemeriksaan anak dipengadilan,
diharapkan mampu menjamin perlindungan hak-hak anak dalam keseluruhan
proses pemeriksaan pengadilan.
Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan latar belakang tersebutlah, maka
penyusun

tertarik

ingin

mencoba

mengupas

lebih

lanjut

tentang

―PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN PELAKU
ANAK DI

BAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM

POSITIF‖
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang
akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan
dengan pelaku anak di bawah umur?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertanggung
jawaban pidana pembunuhan dengan pelaku anak dibawah umur?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka
dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan penelitian, yaitu:
1. Merupakan syarat untuk kelulusan di Fakultas Syariah Uin Sts Jambi
2. Untuk mengetahui Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana
pembunuhan dengan pelaku anak di bawah umur.
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3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif

terhadap

pertanggung jawaban pidana pembunuhan dengan pelaku anak dibawah umur.
Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah
dapat memberikan suatu gambaran yang nyata dan memberikan sumbangan
pemikiran dalam pengetahuan hukum islam dan hukum positif, khusunya tentang
faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan
dengan pelaku anak di bawah umur dan mengetahui pandangan hukum Islam dan
hukum positif berkenaan dengan pertanggung jawaban pidana pembunuhan
dengan pelaku anak dibawah umur.
Sedangkan

manfaat secara praktis adalah penelitian ini diharapkan

menjadi pegangan dan pedoman bagi pengambil keputusan baik yang berada di
jajaran pemerintah maupun pada kalangan masyarakat awam lainya.
D. Batasan Masalah
Agar penelitian yang peneliti lakukan tidak melebar dari pokok
permasalahan yang peneliti tetapkan, maka perlu adanya pembatasan dalam
penelitian ini. Batasan dalam penelitian ini difokuskan pada pertanggung jawaban
pidana pembunuhan dengan pelaku anak dibawah umur yang tidak terlepas dari
hukum Islam dan hukum positif.
E.Kerangka Teori dan Konseptual
1. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian
guna untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam judul skripsi dan
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menghindari penafsiran yang berbeda sehingga tererah dan lebih baik maka
skripsi ini sangat perlu untuk diperhatikan kerangka teori di bawah ini:
Ada beberapa teori pemidanaan yang terdapat dalam hukum pidana,yaitu: 12
a. Teori Absolut atau Pembalasan
Tujuan dijatuhkannya pidana adalah sebagai pembalasan atas apa yang
diperbuat oleh seseorang agar terciptanya keadilan terhadap korban dari
perbuatannya. Hukuman adalah akibat mutlak dari suatu delik sehinggamenjadi
balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.
b. Teori Relatif atau Tujuan
Tujuan dijatuhkannya pidana bukanlah untuk memenuhi kepuasan
terhadap pembalasan terhadap apa yang diperbuat oleh seseorang, namun untuk
terciptanya ketertiban suatu masyarakat. Dengan kata lain, teori ini bertujuan
menakut-nakuti perbuatan kejahatan pada seluruh masyarakat atau menakutnakuti seorang (pelaku sendiri) agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah
dilakukannya.
c. Teori Gabungan
Teori mendasarkan pada gabungan diantara kedua teori pemidanaan diatas.
Lebih tepatnya lagi pidana dijatuhkan kepada seseorang dengan tujuan
memberikan pembalasan terhadap apa yang telah diperbuat dan untuk ketertiban
suatu masyarakat.
Teori pemidanaan ini tidak hanya ada dalam hukum pidana sekuler,
bahkan dalam islam pun terdapat beberapa teori pemidanaan. Teori pemidanaan

12

Usman, ―Analisa Perkembangan Teori Hukum Pidana”: jurnal ilmu hukum, hlm. 67.
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dalam hukum Islam berdasarkan pada al-Qur‘an dan Hadits. Berdasarkan dari
beberapa kajian bahwasanya para ahli hukum pidana Islam membagi tujuan
pemidanaan dalam ajaran Islam, yaitu:13
a. Pembalasan (al-Jazā‘)
Konsep ini menghendaki pembalasan yang setimpal sebagai konsekuensi
hukum atas perbuatan yang dilakukannya dengan tujuan terciptanya sebuah
keadilan.
b. Pencegahan (az-Zajr)
Hukuman diberikan agar tidak terjadi lagi tindak pidana karena
adaperasaan balas dendam dari para korban. Hukuman inilah yang bertujuan
untuk menghilangkan rasa dendam tersebut.
c. Pemulihan / Perbaikan (al-I lā )
Hukuman diberikan agar menjadi sebuah pelajaran bagi pelaku agar sadar
sehingga memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
d. Restorasi (al-Isti`ādah)
Konsep ini menghendaki dihadirkannya kedua belah pihak yang
bersangkutan sehingga dapat memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat
adanya tindak pidana.
Seorang anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dapat
dikenai hukuman penjara, dimana hukumanya diserahkan kepada putusan hakim
untuk memutuskannya dalam hal ini masuk dalam hukuman takzir, menanggapi
masalah tersebut menjadikan peran hakim menjadi semakin penting, mengingat

13

Ocktoberrinsyah,‖Tujuan Pemidanaan Dalam Islam,‖ hlm. 25.
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anak adalah subjek dan obyek hukum yang memiliki pertanggung jawaban yang
berbeda didepan hukum. Maka dari itu, hakim harus mengetahui makna
penjatuhan hukuman, karena pada intinya penjatuhan pidana tidak berorientasi
pada pembalasan melainkan lebih menekankan pada pencegahan serta pendidikan
dan kesejahteraan anak.
2. Kerangka konseptual
a. Tindak Pidana
Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan
hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.
Di dalam wetboek van strafrecht(WVS) dikenal istilah straafbaar feit yaitu Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan
istilah delik.
Dari ketentuan diatas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa delik
mengandung beberapa istilah, yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak
pidana atau jarimah. Istilah-istilah tersebut itu mendapat tanggapan Moeljatno,
sebagai berikut:
1. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang
melanggar larangan tersebut.
2. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang
dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, namun perlu diingat bahwa
larangan ditunjukan pada perbuatanya (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang
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ditimbulkan oleh seseorang), sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada
orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana.14
b. Pembunuhan
Defenisi pembunuhan adalah suatu tindakkan yang menghilangkan nyawa
atau mematikan atau suatu tindakan oleh manusia yang menyebabkan hilangnya
kehidupan yakni tindakan yang merobohkan formasi bangunan yang disebut
manusia.
Pembunuhan yang pertama dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan
yang dilakukan oleh Qobil terhadap Habil. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh
Allah SWT dalam Al-Qur‘an Surah Al-Maidah Ayat 30.

)03(ٓ ػد ٌٗ ٔفغٗ لرً اخيٗ فمرٍٗ فا طثخ ِٓ اٌخغشيٛفط
Artinya: ―maka nafsu qobil mendorongnya untuk membunuh saudaranya,
kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya maka jadilah dia termasuk
orang yang rugi”.15
Dalam surah al-maidah ayat 32, allah menjelaskan bahwa pembunuhan
pertama tanpa alasan terhadap seseorang berarti sama dengan membunuh manusia
secara keseluruhan disebutkan sebagai berikut.

فغاد في االسع فىا ّٔاِٚٓ اجً رٌه ورثٕا ػً تٕي اعشاء يً أٗ ِٓ لرً ٔفغا تغيشٔفظ ا
ُْ سعٍٕا تاٌثيٕد شُ اٌٙمذ جا ء ذٚ ِٓ اديا٘ا فىا ّٔا اديا إٌا ط جّيؼاٚ لرً إٌاط جّيؼا
)03(ْٛ االسع ٌّغشفُٝ تؼذ رٌه فِٕٙوصيشا

52.

14

Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Cet 2. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 51-

15

Al-Maidah (5): 30
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Artinya: ―oleh karena itu kami tetapkan (suatu kaum) bagi bani israil, bahwa
barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh
orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan dibumi, maka seakanakan ia telah membunuh semua manusia, barang siapa memelihara
kehidupan seorang manusia, sesungguhnya rasul telah datang kepada
mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, tetapi
kemudian banyak diantara mereka setelah melampaui batas‖.16
c. Anak
Pengertian Anak adalah seorang yang masih ada dibawah usia tertentu dan
belum dewasa serta belum kawin. Anak adalah keadaan manusia normal yang
masih berusia muda dan sedang menentukan identitasnya, serta sangat labil
jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan. Menurut kamus
hukum Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum
menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi
kepentinganya.17
Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah
keturunan kedua. Dalam konsideren UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan
anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa,
yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih
lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasii muda penerus
cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat

16
17

Al-Maidah (5): 32
Kamus Hukum, Dzulkifli Umar, (Surabaya: Grahamedia perss, 2012), hlm. 43.
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khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa
depan.18
d. Hukum Positif
Hukum positif atau juga sering disebut ius constitutum, memiliki arti
sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau
negara.19 Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang
pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan
diteggakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.
Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu
antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya, dan lain sebagainya.
Sumber hukum sendiri diklasifikasikan kedalam dua bentuk yaitu sumber
hukum formil dan sumber hukum materil. Sumber hukum formil menjadi
determain

formil

membentuk

hukum

(formele

determenenten

van

de

rechtsvorming), menentukan berlakunya hukum. Sedangkan sumber hukum
materil membentuk hukum ( materiele determenenten van de rechtsvorming),
menentukan isi dari hukum. Sumber hukum formil adalah:
a. Undang-undang
Pengertian dari peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal
1 angka 2 UU N. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum
yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga

18

Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Cet 2. (Jakarta: Sinar grafika, 2013), hlm. 8
Alda Kartika Yudha,‖Hukum Islam Dan Hukum Positif, Perbedaan, Hubungan, Dan
Pandangan Ulama‖: Jurnal Hukum Novelty, Hlm. 160.
19
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negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.
b. Adat dan kebiasaan
Pola tingkah laku masyarakat tertentu yang dilakukan secara
konsisten, terus menerus, dalam waktu yang sangat lama.
c. Traktat
Traktat atau perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang
dibuat dibawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang utamanya
adalah negara
d. Yurisprudensi
Secara umum merupakan sumber hukum dari putusan hakim
terdahulu yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, yang kemudian
diikuti hakim lainya.
e. Doktrin
Dokttrin merupakan pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun
dan dikemukakan secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain.
Doktrin ini memiliki peranan penting karena dikemukakan oleh seorang
ilmuan hukum yang bisa mempengaruhi yurisprudensi dan bisa menjadi
kaedah hukum, karena itu doktrin dapat menjadi bagian dari sumber
hukum.
e. Hukum Islam
Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama,
sehingga istilah hukum islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika
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dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim
diartikan agama adalah suasana spiritual dan kemanusiaan yang lebih tinggi dan
tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya
menyangkut kepentingan keduniaan semata.
Makna hukum islam (Sya‘riah) adalah jalan ke sumber (matta) air, dahulu
di arab orang menggunakan kata syari‘ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke
sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk meminum dan membersihkan
diri.
Menurut

Muhammad

Ali

At-Tahanawi

dalam

kitabnya

kisyaaf

ishthilaahaat al-funun memberikan pengertian syari‘ah mencakup seluruh ajaran
islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamallah (kemasyarakatan). 20
Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari Din al Islam
sebagai suatu system hukum dan suatu disiplin ilmu, hukum Islam mempunyai
dan mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagaimana disiplin ilmu yang
lain. Dalam studi hukum Islam di Indonesia, seringkali dijumpai istilah hukum
islam, syari‘at, fiqh serta beberapa istilah teknis lainya. Istilah hukum Islam
merupakan khas Indonesia sebagai terjemahan al-fiqh al-islamy atau dalam
konteks tertentu dari al-fiqh al-islamy.21
Sumber-sumber hukum islam terdiri dari:
a. Sesuatu yang telah disepakati ulama Islam sebagai sumber hukum
syaria‘at yaitu Al-Qur‘an dan Sunnah.
20

2019.

21

Pengertian Hukum Islam, (online) tersedia http:// www.sarjanaku.com,diakses 20-mei-

Abd.Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,
Jakarta; kencana 2010, hlm 22-23.
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b. Sesuatu yang disepakati oleh mayoritas jumhur ulama sebagai sumber
hukum syari‘at yaitu Ijma dan Qiyas
F. Tinjauan Pustaka
Penelitian ataupun studi yang menjelaskan tentang pertanggung jawaban
pidana pembunuhan, secara umum memang sudah banyak dilakukan, berikut ini
kami sebutkan beberapa karya yang telah dijadikan skripsi yang membahas
tentang pembunuhan antara lain:
Skripsi saudara Rojikin, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, yang Judul ―Sanksi Pidana Pembunuhan Oleh Anak Perspektif
Hukum Pidana Islam ( Studi Putusan PN Kebumen No.88 Tahun 2012)‖. Skripsi
ini mengkaji tentang Putusan Hakim PN Kebumen No.88 Tahun 2012 serta sanksi
yang harus diterima oleh pelaku pembunuhan.
Skripsi saudara Muhammad Iqbal Nuzulyansyah, Universitas Islam Negri
Syarif Hidayatullah Jakarta, Dengan Judul ‖Pembunuhan Berencana Oleh Anak
Dibawah Umur Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis
Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kabanjahe)‖. Skripsi ini
mengkaji tentang pemidaan terhadap anak dan analisis terhadap Putusan
Pengadilan Negri Kabanjahe tentang pembunuhan berecana yang dilakukan oleh
anak.
Skripsi Saudari Lilik Siyaga Universitas Jendral Soedirman Purwokerto,
Dengan Judul ―Tindak Pidana Terhadap Nyawa Yang Dilakukan Oleh Anak
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)‖.
skripsi ini mengkaji tentang apakah sudah tepat penerapan unsur-unsur pasal 338
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KUHP yang dijadikan sebagai dasar hukum atas pertanggung jawaban mengenai
perbuatan anak dalam melakukan tindak pidana terhadap nyawa orang lain sesuai
dengan Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2011/PN Purwokerto pertimbangan hakim
dalam memutus perkara tindak pidana terhadaop nyawa yang dilakukan oleh
anak.
Dalam bukunya Laden Marpaung yang berjudul Tindak pidana terhadap
nyawa dan tubuh di paparkar mengenai macam-macam tindak pidana terhadap
nyawa (pembunuhan) dan tubuh (penganiyayaan). Tindak pidana ini dalam KUHP
dimuat dalam bab XIX dengan judul ―Kejahatan terhadap nyawa orang‖ yang
diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350 disertai contoh kasus dan putusan
pengadilan yang dikenakan pada kasus tersebut.22
Adapun

penelitian

dengan

tema

―Pertanggung

Jawaban

Pidana

Pembunuhan Dengan Pelaku Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam
Dan Hukum Positif‖ ini di satu sisi sama dengan penelitian-penelitian terdahulu,
terutama dari sisi tema yang dikaji, yaitu menyoroti tentang tindak pidana
pembunuhan oleh anak. Namun disis lain, dari fokus dan pendekatan yang
dilakukan, cukup berbeda. Fokus penelitian pertama lebih pada sanksi pelaku
pembunuhan dan Putusan PN Kebumen. Penelitian kedua lebih pada kajian
pemidanaan terhadap pelaku dan analisis Putusan Pengadilan Negri Kabanjahe .
Penelitian ketiga lebih fokus dalam mengkaji tentang apakah sudah tepat
penerapan unsur-unsur Pasal 338 KUHP yang dijadikan sebagai dasar hukum atas
pertanggung jawaban mengenai perbuatan anak dalam melakukan tindak pidana.

22

Marpaung, Tindak Pidana …, hlm. 6.
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Maka fokus utama yang menjadi pokok peneltian ini adalah apa saja faktor-faktor
yang melatar belakangi perbuatan pidana yang dilakukan anak- anak dan
perbandingan hukum antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam penerapan
hukuman bagi pelaku pembunuhan khusus nya (anak) dibawah umur.

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi penelitian pada dasarnya adalah langkah dan prosedur yang
akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi.23 penelitian ini
merupakan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan dengan baik,
maka dalam penulisan ini penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai
berikut.
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini
adalah penelitian kepustakaan ( library research ) yang digumakan dengan cara
mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang
berkaitan dengan bahasan tentang sanksi pidana pembunuhan dengan pelaku anak
dibawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif.
Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normative yuridis (metode penelitian hukum yang dilakukan dengan
meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka), yang mengkaji masalah sanksi
pidana pembunuhan dengan pelaku anak dibawah umur menurut hukum islam dan
hukum positif dengan berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku di Indonesia
dalam hal ini hukum Islam dan juga berdasarkan aturan-aturan hukum positif.

23

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Cet 1,
(Bandung; Alfabeta cv, 2017), Hlm. 97.

20
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B. Jenis dan Sumber Data
a). Bahan-bahan Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan
peraturan teknis lainya yang berkaitan dengan objek penelitian.
b). Bahan-bahan sekunder yaitu berupa buku-buku, majalah, jurnal, makalah, dan
sebagainya.
c). Adapun bahan tertier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan
lebih lanjut terhadap bahan-bahan primer dan sekunder yaitu kamus hukum,
kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa inggris, dan kamus-kamus lainya.
C. Instrumen Pengumpulan Data
Guna memperoleh bahan hukum yang objektif, baik kualitas dan kuantitas,
maka metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penelitian ini adalah studi
kepustakaan (library research) yaitu berwujud studi dokumentasi atau literatur
pustaka saja, seperti buku, jurnal, ataupun tulisan-tulisan lainya yang berhubungan
dengan penelitian.
Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur‘an dan Al-Hadits
yang merupakan sumber hukum islam, dan KUHP serta beberapa peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang anak sebagai sumber hukum
positifnya. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku atau bahan pustaka
lainya berkaitan dengan bahasan mengenai sanksi pidana pembunuhan degan
pelaku anak dibawah umur baik menurut hukum islam dan hukum positif.
D. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif ini, ada tiga teknik analisis data, pertama
reduksi data, dimana data yang diperoleh akan diringkas dan dibuat catatan-
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catatan secara objektif, dan kemudian memuat ringkasan sementara dari hasil
yang diperoleh. Kedua, penyajian data dalam bentuk pemetaan antara data-data,
sehingga dapat diketahui data yang sesuai dengan penelitian ini.ketiga, membuat
perbandingan hukum dan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan
tersebut.24
E. Sistematika penulisan.
Penusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab, antara babnya ada yang
terdiri dari sub-sub bab. Masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi
tetap saling berkaitan
memberikan

antara sub bab dengan bab yang berikutnya. Untuk

gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai

pembahasaan proposal skripsi ini penyusun menggunakan sistemaktika dengan
membagi sebagai berikut.
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang
masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
kerangka teori dan konseptual, tinjauan pustaka.
Bab kedua, berisikan tentang metode penelitian, yakni mengenai jenis dan
pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrument pengumpulan data,
Teknik analisis data, sistematika penulisan.
Bab ketiga, menguraikan tentang gambaran umum yang berisi tindak
pidana pembunuhan dengan pelaku anak dibawah umur menurut hukum islam dan
hukum positif, bahasaan bab ini meliputi pengertian tindak pidana pembunuhan,

24
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dasar hukum tindak pidana pembunuhan, jenis-jenis tindak pidana pembunuhan,
pengertian dan hak anak, dan batas usia anak.
Bab keempat. Menguraikan analisis penyebab tindak pidana pembunuhan
dengan pelaku anak dibawah umur,serta bentuk-bentuk pertanggung jawaban
terhadap tindak pidana pembunuhan dengan pelaku anak dibawah umur menurut
hukum islam dan hukum positif,
Bab kelimapenutup, pada bab ini diuraikan kesimpulan,saran, dan
penutup

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DENGAN PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR
A. Pengertian Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam
Defenisi jinayah secara etimologis, jinayah adalah nama bagi sesuatu
yangdilakukan oleh seseorang yang menyangkut suatu kejahatan atau apapun
yang ia perbuat, jinayah adalah suatu penamaan melalui bentuk Masdar
(infinitif) dari kata jama yang berarti kejelekan yang menimpanya. Maka ini
masih umum, tetapi kemudian dikhususkan bagi perbuatan-perbuatan yang
diharamkan.25
Adapun secara terminology, jinayah adalah suatu nama bagi
perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik yang berkenaan dengan
jiwa, harta, maupun lainya. Meskipun demikian fuqaha mengkhususkan atau
mempersempit pengertian jinayah ini sebagai perbuatan (yang diharamkan
oleh hukum Islam) yang berkenaan dengan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh
manusia (membunuh, melukai, dan memukul).26
Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili jinayat atau jarimah secara Bahasa
artinya adalah dosa atau maksiat, atau setiap kejelekan yang dilakukan
seseorang. Sedangkan menurut syara‘ jinayat memiliki dua pengertian atau

25
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Alie Yafie, Ekslopedi Hukum Islam, Cet. 3,(PT. Kharisma Ilmu), hlm. 175.
Ibid.
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terminology, umum dan khusus, pengertian umum jianayat adalah, setiap
tindakan yang dilarang oleh syara‘ baik itu jiwa, harta atau lainya. 27
Tindak pidana menurut hukum pidana islam dikenal dengan istilah
jinayah dan jarimah, dimana keduanya memiliki pengertian yang sama. Para
ahli hukum Islam sering menggunakan kata jinayat untuk menyebut
kejahatan. Jinayat mengandung pengertiaan yaitu setiap kelakuan yang buruk
atau kejelekan yang dilakukan seseorang.
Menurut Abdul Qadir Audah, tindak pidana dalam pidana islam
didefenisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah SWT,
yang pelarangannya membawa hukum yang ditentukan-Nya. Larangan
hukum dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak
melakukan perbuatan yang diperintahkan.28
2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif
Menurut Nurul Irfan dalam bukunya yang berjudul korupsi dalam
hukum pidana islam, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar
larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam sanksi pidana. Kata
tindak pidana berasal dari istilah yang terkenal dalam hukum Belanda, yaitu
strafbaaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal
dari Bahasa latin, yaitu delicum. Hukum pidana ketika diterjemahkan negaranegara Anglo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk

27

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Cet 1, ( Jakarta: Darul Fikr dan Gema
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maksud yang sama.29Oleh karena itu tindak pidana adalah suatu perilaku atau
perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana
yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain.
Dalam kitab undang – undang hukum pidana Indonesia (KUHP)
bersumber dari dalam W. V. S Belanda maka istilah aslinya pun sama, yaitu
strabaar feit (perbuatan yang dilarang oleh undng-undang yang diancam
dengan hukuman). Sedangkan istilah criminal act, oleh negara - negara Eropa
continental dikenal dengan istilah strabaar feit atau
diterjemahkan

kedalam

Bahasa

Indonesia

tampaknya

delict ketika
mengalami

keberagaman istilah. Keberagaman istilah ini muncul baik dalam perundangundangan maupun berbagai literatur hukum yang ditulis oleh pakar hukum.30
Pada dasarnya, istilah strabaar feit dijabarkan secara harfiah terdiri
dari tiga kata. Straf yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata baar
diterjemahkan dengan dapatatau boleh. Kata feit diterjemahkan dengan
tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jjadi istilah strafbaar feit
secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh dihukum. 31
Dari beberapa pengertian tindak pidana diatas, dapat dipahami dengan
jelas makna tindak pidana terutama pengertian yang dijabarkan oleh simons
yaitu bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan melanggar hukum
yang mampu bertanggungjawab atas perbuatanya, sehingga tindakanya dapat
melanggar hukum.
29

Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Cet 1, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.
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3. Unsur- Unsur Tindak Pidana Hukum Islam
Ditinjau dari hukum islam unsur- unsur jarimah atau tindak pidana
dibedakan mnjadi tiga bagian, yaitu:
a. Al-Rukn Al- Syar’i atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan
bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada
undang-undang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada
pelaku tindak pidana.
b. Al-Rukn Al-Madi atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan
bahwa seseorang daapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti
melakukan sebuah jarimah baik yang bersifat positif maupun bersifat
negatif.
c. Al-Rukn Al-Adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa
seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak, dibawah
umur, atau sedang dibawah ancaman.32
4. Unsur- Unsur Tindak Pidana Hukum Positif
Setelah mengetahui defenisi dan pengertian yang lebih mendalam dari
tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsurunsur tindak pidana, yaitu.33
a. Unsur Objektif
Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada
hubunganya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan

dimana

tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:
32
33

50-51
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1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan
suatu kenyataan sebagai akibat.
b. Unsur Subjektif
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang
dihubungkan dengan si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung
di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan pasal 53 ayat (1)
KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti dalam kejahatan-kejahatan pencurian,
penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340
KUHP, yaitu perencanaan yang direncanakan telebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP.
5. Jenis- jenis Tindak Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
Tindak pidana ditinjau dari dalam hukum Islam atau biasa disebut
dengan jarimah, jarimah ini terbagi atas tiga bagian, yaitu:
1. Jarimah Qisas
Qisas secara bahasa berarti sama rata, sepadan. Kata ini diambil
dari kata Qishash yang artinya pemotongan, atau dari kata iqtishash al-

29

atsar (mengikuti jejak). Defenisi qisas secara istilah yaitu menindak
pelaku kejahatan pembunuhan, pemotongan anggota tubuh atau melukai
anggota tubuh, dengan hal yang sepadan.34
2. Jarimah Hudud
Kata dasar hudud adalah had secara Bahasa yaitu دٚ دذyang artinya
mencegah.35 Sedangkan menurut syara‘ hudud adalah hukuman yang
terukur atas berbagai perbuatan tertentu, atau hukuman yang telah
dipastikan bentuk dan ukuranyan di dalam syari‘at, baik hukuman itu
karena melanggar hak Allah maupun merugikan hak manusia.36
3. Jarimah Ta’zir
Menurut Bahasa, ta’zir yaitu menghukum diambil dari kata dasar
37

 ذذزسbermakna peringatan.

Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan

Abu Zahra, Ta’zir adalah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh
syar‘I (Allah dan Rasulullah) tentang jenis ukuranya, syar’I menyerahkan
ukuranya kepada ulil amri atau hakim yang mampu menggali hukum.
Sedangkan jenis-jenis tindak pidana menurut hukum positif adalah
sebagai berikut:
a. Menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di bedakan antara
lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat
dalam buku Ke III. Pembagian tindak pidana menjadi ―kejahatan dan
pelanggaran‖ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP
34

Wahbah Zuhaili, Al- Fiqhu As-Syafi’i Al- Muyassar, Beirut Darur Fikr, 2008), hlm.155.
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kita menjadi buku ke II dan buku ke III melainkan juga merupakan dasa
bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang- undangan
secara keseluruhan.
b. Menurut cara merumuskannya dibedakan dalam tindak pidana formil
(formeel delicten) dan tindak pidana materil (materil delicten). Tindak
pidana formil adalah tindak pida yang dirumuskan bahwa larangan yang
dirumuskan itu melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pasal 362
KUHP yaitu tentang pencuruian. Tindak pidana materil inti larangannya
adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Karena itu siapa yang
menimbulakan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung
jawabkan dan dipidana.
c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak
pidana sengaja (dolus deliicten) dan tindak pidana tidak sengaja
(culpose delection). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang
diatur dalam KUHP antara lain sebagai berikut: pasal 338 KUHP
(pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa
orang lain, pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain.
Pada delik kelalaian

(culpa) orang juga dapat dipidana jika ada

kesalahan, misalnya pasal 359 KUHP yang meenyebabkan matinya
seseorang dan pasal 188 dan 360 KUHP.
d. Menurut macam perbuatan, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif
juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya
disyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya
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pencuruain pasal 362 KUHP dan penipuan pasal 378 KUHP, tindak
pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni.
Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara
formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya
berupa perbuatan pasif. Misalnya diatur dalam pasal 224,304 dan 552
KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada
dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara
tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi
dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam pasal 338
KUHP, ibu tindak menyusui bayinya sehingga anak tersebut
meninggal.38
B. Pengertian Pembunuhan
1. Pengertian Pembunuhan Menurut Hukum Islam
Perkembangan kehidupan dalam suatu masyarakat yang sangat pesat
menimbulkan persaingan yang ketat untuk memperoleh penghidupan yang
layak, sehingga tidak sedikit dari masyarakat untuk menghalalkan segala cara
untuk mendapat apa yang mereka inginkan, keadaan tersebut tak mudah untuk
dihadapi

sehingga

menyebabkan

penyimpangan

tingkah

laku

dalam

masyarakat, apabila dilihat dari keadaan faktor ekonomi merupakan salah satu
penyebab saling sensitif akan perbuatan masyarakat yang menyimpang,
perbuatan masyarakat yang menyimpang itu salah satunya adalah pembunuh.
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Defenisi pembunuhan adalah suatu tindakan yang menghilangkan
nyawa atau mematikan atau suatu tindakan oleh manusia yang menyebabkan
hilangnya kehidupan, yakni tindakan yang merobohkan farmasi bangunan yang
disebut manusia.39
Dalam bukunya ahmad wardi muslich di katakana bahwa Pembunuhan
dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara
membunuh.

Sedangkan

menghilangkan

pengertian

(menghabisi,

pembunuhan

mencabut)

nyawa.

adalah
Dalam

mematikan
Bahasa

arab

pembunuhan disebut ً اٌمرberasal dari kata ً لرyang sinonimnya  اِاخartinya
mematiikan.40 Dalam arti istilah, pembunuhan didefenisikan oleh Wahbah
Zuhaili yang mengutip pendapat sarbini sebagai berikut.

 اٌما ذً ٌٍٕفظٜ اٌفؼً اٌّض٘ك اٛ٘ ًاٌمر
Artinya: "pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut
nyawa seseorang".
Dari defenisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah
perbuatan seseorang terhadap nyawa orang lain yang mengakibatkan hilangnya
nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukaan dengan sengaja maupun tidak
disengaja.
Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dalam melakukan
pembunuhan, tindak pidana dalam syari‘at islam dapat di klasifikasikan atau

39
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Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 136.
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dikelompokan menjadi : amdi (disengaja), khara (tidak sengaja), dan qothi
syibhu amdi (semi sengaja).41
Ulama Hanafiyah, syafi‘iyah, dan hanabillah membagi tiga bentuk
pembunuhan, yaitu sebagai berikut:
1. Pembunuhan disengajakan (qathul amdi) yaitu perampasan nyawa
seseorang yang dilakukan dengan sengaja, pembunuh merencanakan
pembunuhannya.
Dari pemehaman tersebut, dapat diambil intisari bahwa pembunuhan
sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku perbuatan tersebut
sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari
perbuatanya, yaitu matinya orang yang menjadi korban, sebagai indicator
dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang
digunakannya. Dalam hal ini alat yang digunakan membunuh adalah alat
yang gholibnya (lumrahnya) dapat mematikan korban, seperti senjata api,
senjata tajam, dan sebagainya. 42
2. Pembunuhan tidak sengaja (qothu ghoirul amdi) yaitu kesalahan dari
berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian seseorang. Walaupun
disengaja perbuatan tersebut tidak ditunjukan kepada korban, jadi matinya
korban tidak diniati.
Dari defenisi diatas dapat diambil pemahaman bahwa pembunuhan
tidak disengaja atau karna salah, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan

41
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untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan
karna kurang hati-hati atau kelalaian dari pelaku. Perbuatan yang dilakukan
sebenarnya adalah perbuatan mubah, tetapi karena kelalaian dari pelaku
dari perbuatan mubah tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan
sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karna dia
lalai dan kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang
lain.
Kekeliruan dalam pembunuhan itu ada dua (2) macam:
a. Pembunuhan karena kekeliruan semata-mata.
menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan karna keliru sematamata adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja melakukan suatu
perbuatan, tetapi tiada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi
kekeliruan seperti itu, pelaku sadar melakukan perbuatanya, tetapi ia
tidak punya niat untuk mencelakai orang (korban).
b. Pembunuhan yang disamakan atau dikategorikan dengan kekeliruan.
Pembunuhan

yang

dikategorikan

kepada

kekeliruan

dalah

pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai masud untuk melakukan
perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya. 43
Dari keterangan diatas, bahwa pelaku sama sekali tidak menyadari
perbuatanya dan tidak ada niat untuk mencelakai orang tetapi karna
kelalaian dan kurang hati-hatinya, perbuatan itu mengakibatkan

43
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hilangnya nyawa orang lain. Oleh sebab itu, pelaku tetap dibebani
pertanggung jawaban pidana karena kurang hati-hati atas kelalaiannya.
3. Pembunuhan seperti disengaja (qathlu syighul amdi)
Mayoritas ulama mengakui sebagai salah satu bentuk pembunuhan.
Menurut sayid sabiq yang dikuatkan oleh sejumlah sahabat, seperti umar
bin khatthab, ali bin abi thalib, utsman bin affan, zaid bin tzabit, abu musa
al- asy‘ari, dan almughiroh, pembunuhan seperti disengaja adalah
perbuatan yang sengaja dilakukan dalam objek yang dimaksud, tetapi tidak
menghendaki kematian korban. Kesengajaan tersebut mungkin sekedar
memberi pelajaran bagi korban, tidak bermaksud menghilangkan
nyawanya.44
Menurut syafi‘iyah, yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah
pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku
sengaja dalam perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan. Adapun
menurut

hanabillah pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja

dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang ghoibnya
tidak akan mematikan, namun kenyataanya korban mati karenanya.45
Dari beberapa defenisi diatas, dapat diambill intisarinya bahwa
dalam pembunuhan menyerupai sengaja, perbuatan memang dilakukan
dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh
korban. Sebagai bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut dapat
diliihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya
44
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tidak akan mematikan, seperti tongkat, ranting kayu, batu kerikil, artau
sapu lidi maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan yang
menyerupai sengaja. Jika alat yang digunakan untuk membunuh pada
umumnya mematikan, seperti senjata api, senjata tajam, atau racun maka
pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.
2. Pengertian Pembunuhan Menurut Hukum Positif
Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa
seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.
Pembunuhan biasanya dilatar belakangi

oleh bermacam-macam motif,

misalnya politik, dendam, membela diri dan sebagainya. Motif pembunuhan ini
adalah kondisi- kondisi sosisal yang menimbulkan hal-hal yang merugikan
hidup manusia. Seperti kemiskinan yang meluas, ekonomi dan sebagainya.
Kondisi lingkungan juga dipengaruhi terjadinya tindak pidana
pembunuhan. Lingkungan yang tidak memandang unsur-unsur norma ini
menghasilkan banyak terjadinya pembunuhan. Karena di dalam norma-norma
itu terkandung suatu pelajaran dan peringatan terhadap masyarakat, agar tidak
bertindak semena-mena terhadap masyarakat yang lain. Tindak pidana
pembunuhan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke
waktu, karena pada hakikatnya manusia ini diciptakan oleh Allah SWT
berbagau bentuk dan karakter. Dari situlah manusia harus banyak bersyukur
dan mengingat diri mereka itu siapa. Di dalam unsur manusia itu mempunyai
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sikap baik akan tetapi manusia itu tidak pernah meresapi apa yang sudah ia
miliki.46
Kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh
artinya membuat seseorang mati, pembunuhan berarti perkara membunuh,
perbuatan atau hal membunuh. Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah
perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
Pembunuhan adalah suatu kejahatan terhadap nyawa seseorang, yaitu
dengan berupa penyerangan terhadap orang lain. Kepentingan hokum yang
dilindungi dan merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Untuk
memahami arti pembunuhan ini dapat dilihat pada pasal 338 KUHP yang
berbunyi: ―barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun‖.
Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa:
a. Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang
lain.
b. Pembunuhan itu disengaja, artinya diniatkan untuk melakukan pembunhan.
c. Pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud
membunuh.47
C. Konsep Anak dalam Hukum
1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam
anak adalah anak masa depan yang siap memakmurkan ibu pertiwi,
tantara masa depan yang siap melindungi tanah tumpah darah dari serangan
46
47

Ahmad Warson, Al-Munawwir, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992), hlm. 125.
R.Soestlo, KUHP dan KUHAP, Cet 11, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 134
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dan rongrongan musuh, ilmuan yang akan menebarkan cahaya ilmu
pengetahuan keseluruh dunia, memberi petunjuk kepada orang yang bingung
saat tersesat, dan dokter masa depan yang sanggup mendeteksi dan mengatasi
berbagai penyakit.
Disisi lain anak juga merupakan ibu masa depan yang siap
menserdaskan putra putri bangsa sehingga menjadi tokoh-tokoh yang handal di
berbagai bidang kehidupan dan sanggup memelihara keharmonisan serta
kehormatan rumah tangga. Bila ibu masa depan baik, maka akan baik pula lah
umat manusia namun bila ibu itu tersesat, maka umat manusia pun akan
tersesat dan terjatuh dalam jurang kehancuran. Karena itu Islam senantiasa
member perlindungan terhadap kehidupan anak semenjak dia masih berupa air
sperma (mani) yang berada di dalam Rahim ibu.48
Pada masa remaja merupakan masa anak mengalami perubahan cepat
dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan kecerdasan, sikap sosial dan
keperibadian. Masa remaja adalah masa goncangan karena banyaknya
perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang- kadang
menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai
sebagai perbuatan nakal.49
Disisi lain, Taufiq Firdaus dalam Majalah Media PembInaan
mengemukakan bahwa: ― Anak adalah amanat dari allah bagi manusia, karena
itu setiap orang yang dikaruniai anak mempunyai kewajiban untuk mengurus,

48

Abu Hadian Shafiyarrahman, Hak-Hak Anak dalam Syariat Islam, Cet 1 (Dari Janin
Pasca Kelaahiran, 2003), hlm. 5-6.
49
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memelihara dan mendidiknya agar amanah itu dapat sampai tujuan pemberian
amanah, yaitu menjadikannya sebagai pengabdi sang pencipta‖.50 Jadi sebagai
manusia, anak juga harus diperhatikan, baik yang menyangkut Pendidikan
maupun kesejahteraannya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur‘an sebagai
berikut: (Q.S. An- Nahl: 16: 72)

سصلىُ ِٓ اٌطيثدٚ دفذجٚ ٓاجىُ تٕيٚجؼً ٌىُ ِٓ اصٚ اجاٚهللا جؼً ٌىُ ِٓ أفغىُ اصٚ
ْٚتٕؼّد هللا ُ٘ يىفشٚ ِْٕٛ افثا ٌثا طً يؤ
Artinya: “dan allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis
kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari
pasanganmu, serta memberimu rezekidari yang baik mengapa mereka
beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat allah (QS. AnNahl: 16: 72)
Juga dalam ayat yang lain disebutan ( QS. Al- Isra: 17 :70)

ُ ػً وصيشٍٕٙفضٚ ُ ِٓ اٌطيثدٕٙسصلٚ اٌثذشٚ ُ ف اٌثشٍّٕٙدٚ ٌَمذ وشِٕا تٕيي ادٚ
ِّٓ خٍمٕا ذفضيال
Artinya: “ dan sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu adam...”.( QS.
Al- Isra: 17 :70)
Dengan memperhatikan ayat tersebut diatas kiranya dapat kami pahami
bahwa ternyata kelahiran anak mempunyai posisi yang sangat penting dimata
keluarga. Di sinilah maksud anak sebagai calon pemegang pemimpinan. Anak
perlu pemeliharaan dari orangtua nya dan bila orang tua tidak memelihara
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keturunan yang merupakan buah dari perkawinanya maka niscaya ia akan
menjadikan noda bagi keluarganya, bahkan bagi anak itu sendiri.51
Kenyataan memang demikian, anak harus mendapatkan perhatian dan
Pendidikan dari orang tuanya karena hal ini merupakan tanggung jawab orang
tua. Orang tua diberi naluri untuk mengasuh anak-anak nya sehingga ia
senantiasa dapat menyayangi, mencintai dan memperhatikan segala urusanya.
Orang tua sering mengungkapkan kasih saying terhadap anak dengan
istilah si buah hati atau perhiasan dunia. Al- Qur‘an juga menyerupakan anak
dengan perhiasan duni, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi.

خيش اِالٚ اتاٛاٌثميد اٌظٍذد خيش ػٕذ سته شٚ ج اٌذ ٔياْٛ صيٕح اٌذيٕٛاٌثٚ اٌّاي
Artinya: “harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan
dunia…”.(QS. Al-Kahfi 18 :46).
Di lain ayat, allah menggambarkan anak sebagai permata hati, sebagai
mana tercantum dalam surah al- furqan.

اجؼأا ٌٍّرميٓ اِاِاٚ ٓرسيرٕا لشج اػيٚ جٕاْٚ ستٕا ٘ة ٌٕا ِٓ اصٌٛٛاٌزيٓ يمٚ
Artinya: dan orang-orang yang berkata “ ya allah tuhan kami, anugrahkan
kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami
dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa”). (QS.
Al-Furqan 25: 74).
Dari beberapa kutipan ayat diatas dapat dipahami bahwa betapa besar
makna kehadiran seorang anak bagi orang tua sehingga allah memberikan
naluri kepada orang tua untuk selalu menyayanginya. Perasaan seperti itu
51
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disebut sebagai kepekaan jiwa orang tua yang menampakan kecintaan, kasih
saying terhadap anaknya sebagai karunia allah. Kepada hati orang tua.52
2. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif.
Pengertian anak dapat di artikan sebagai seseorang yang dilahirkan
akibat hubungan antara pria dan wanita jika terikat dalam suatu ikatan
perkawinan, dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang
yang belum dewasa (minderjarig/person under age), pengertian anak ini
menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya
pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) terhadap anak yang
melakukan tindak criminal, dalam tingkat usia berapakah anak yang
berperilaku criminal dapat di pertanggung jawabkan secara pidana.53
Dalam undang- undang No 23 Tahun 2012 pasal 1 anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan.54
Di Indonesia mengenai Batasan usia tersebut dapat dilakukan
penelusuran terhadap beberapa peraaturan perundang- undangan, sebagai
berikut: dalam pasal 1 convention on the rights of the child, anak diartikan
sebagai setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang
berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang
dimaksud anak adalah mereka yang belum dewasa yang menjadi dewasa
karena peraturan mental, fisik masi belum dewasa.
52
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Dalam undang—undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan
anak dan peran pekerja sosial itu ditegaskan bahwa yang disebut anak dalam
kasus anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12
tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana,
sedangkan anak yang menjadi korban tindak pidana yang disebut sebagai anak
saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun. Sementara azas yang dianut
dalam sistem peradilan anak diantaranya adalah: kepentingan terbaik bagi
anak, penghargan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh
kembang anak, pembinaan dan bimbigan anak, perampasan kemerdekaan dan
pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.
Pasal 3 UU tersebut menyatakan, setiap anak dalam proses peradilan
pidana berhak di antaranya;

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai
dengan umumnya.
b. Dipisahkan dengan orang dewasa.
c. Melakukan kegiatan rekreasional.
d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lai yang kejam, tidak
manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabanya.
e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, dan
f. Tidak ditangkap, ditahan, atau di penjara, kecuali sebagai upaya terakhir
dalam waktu yang paling singkat.
Sistem peradilan anak pun wajib mengutamakan pendekatan keadilan
restorative, serta wajib diupayakan direvisi dengan tujuan mencapai
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perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses
peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong
masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada
anak. Ketentuan berecara dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara
peradilan anak kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, ― bunyi pasal
16 undang-undang nomor 11 tahun 2012 itu.
Dalam UU ini juga ditegaskan,, bahwa identitas anak, anak korban, dan
anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun
elektronik. Identitas sebagaimana dimaksud meliputi nama anak, nama anak
korba, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat
mengungkapkan jati diri anak, anak korban dan anak saksi.
3. Hak-Hak Anak
Mengenai

hak anak dapat

kita

lihat

dalam

Undang-Undang

perlindungan anak yaitu pada pasal 4 sampai pasal 19. Dari ketentuan pasal 4
sampai dengan 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat
melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih
terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting
dalam memenuhi hak-hak anak.55
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maka paling tidak ada 19 hak anak antara lain:
a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan
berpartisipasi

secara

wajar

sesuai

dengan

harkat

dan

martabat

kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi (Pasal 4).
b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarga negaraan (Pasal 5).
c. Setiap anak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan bereksfresi
dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua
(Pasal6)
d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, ddan di
asuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1)
e. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh
kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut
berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2)
f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8)
g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangkah
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat
dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1)
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h. Khusus bagi anak yang mengandung cacat juga berhak memperoleh
pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan
juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2)
i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima,
mencari, dan memberikan imformasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan
usianya demi mengembangkan diri sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan
dan kepatutan (Pasal 10)
j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,
bergaul, dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat,
bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11)
k. Setiap anak yang mengandung cacat berhak memperoleh rihabilitas,
bantuan sosial, ddan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12)
l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain
manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat
perlindungan dari perlindungan: Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi
maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
ketidak adilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13)
m. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan
atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah
demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
(Pasal 14)
n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: Penyalahgunaan
politik, pelebatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusakan
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sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan
pelibatan dalam peperangan (Pasal 15)
o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16
ayat 1)
p. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal
16 ayat 2)
q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan
perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang
dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif
dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan
memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak
memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17)
r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak kekerasan seksual
atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat
2)
s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18)
Dilihat penjelasan diatas mengenai hak-hak yang harus diperoleh oleh
seorang anak dari orang dewasa maka selayaknya mendapatkan perhatian dari
semua pihak, terhadap perlindungan dan kesejahteraannya sehingga ia mampu
unutuk melangsungkan kehidupan dan menjalankan kewajiban.56
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4. Kewajiban Anak
Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak afdhal rasanya
apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena hak dan kewajiban adalah
suatu hal yang beriringan selalu.
Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan),
keharusan, tugas yang harus dilakukan.57 Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014
tentang perlindungan anak, adapun kewajiban anak dapat dilihat pasal 19 setiap
anak berkewajiban untuk:58
1. Menghormati orang tua, wali, ddan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak
dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati.59
Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat
dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan firman
allah SWT Dalam Al-quran Surah lukman, yang berbunyi:

اٌذيهٌٛٚ فظٍٗ في ػاِيٓ اْ شىشٌيٚ ٓ٘ٚ ً٘ٓ ػٚ ِٗاٌذيٗ دٍّرٗ اٛطيٕااالٔغاْ تٚٚ
اٌي اٌّظيش

57
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Artinya: ―Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua
orang tua ibu dan bapak, ibunya mengandungnya dalam keadaan
lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.
Bersyukurlah kepada ku dan kepada ibu bapak mu, hanya kepada kulah kembalimu‖ (Q.S. Luqman ayat-14).60
Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik,
melatih otak, menuntukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka anak
wajib menghormatinya.
Anak wajib mencintai keluarga, seperti saudara kandung, saudara ayah
dan saudara ibu. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena
tetangga hidup bersama dengan keluarga (ayah-ibu). Didalam memenuhi
keperluan sehari-hari orang tua dan keperluan anak mesti membutuhkan
bantuan tetangga. Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati,
karena mereka merupakan sahabat yang saling tolong menolong. Oleh Karena
itu anak berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat/tetangga dan temantemannya.
Allah SWT berfirman dalam al-quran Surah An-Nisa ayat 36 yang
berbunyi:

اٌجاس اٌجٕةٚ ٝ اٌمشتٜاٌجاسرٚ ٓاٌّغىيٚ ّٝاٌيرٚ  اٌمشتيٜتزٚ اٌذ يٓ ادغأاٌٛتاٚ
اٌظادة تاٌجٕةٚ

60
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Artinya:‖Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib kerabat, anak-anak
yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh.”
(QS. An-Nisa ayat-36).
Anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat dilahirkan, tempat
tinggal dan hidup, juga segenap sahabat dan kerabat berada. Air yang kita
minum, hasil bumi yang kita makan, kita harus mencintai serta membela
kehormatan tanah air kita.
Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai ujud
kesalehan sosial yang membuat hubungan antar anak dengan anak, antar anak
dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Aklah
adalah instuisi yang berasal dari hati, tempat munculnya tindakan-tindakan
suka rela, tindakan yang benar-benar atau salah.
Melalui pembelajaran dan kewajiban beretika dan berakhlak mulia,
diharapkan akan diperoleh anak yang cerdas, lagi bertanggung jawab yang
memiliki tingkat kesopanan dan kepekaan yang tinggi terhadap sesama.
Dengan demikian, diharapkan anak menjadi pribadi yang positif akan berguna
bagi perbaikan bangsa dan Negara.
5. Batasan Umur Anak Islam dan Positif
Mengenai Batasan anak dibawah umur hukum islam dan hukum positif
memberikan sudut pandang yang berbeda, hukum islam mendefinisikan anak
adalah seorang manusia yang telah mencapai umur 7 (tujuh) tahun belum baliq
atau dikatakan belum mukallaf, sedangkan menurut kesepakatan para ulama
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seorang anak bisa dikatakan baliq atau sudah mukallaf kalau sudah mencapai
umur 15 (lima belas) tahun.
Mengenai Batasan anak, hukum islam memiliki sudut pandang bahwa
Batasan anak tidak dibatasi pada Batasan usia melainkan lebih menitik
beratkan pada Batasan-batasan lahiriyah (badaniyah).
Mukallaf secara Bahasa adalah “kallafah”) (وٍف, yang bermakna
membebankan, maka arti mukallaf orang yang dibebankan dapat di fahami
bahwa mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum,
baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun larangan lainya.
Semua tindakan hukum yang dilakukan mukallaf akan dimintai pertanggung
jawabannya baik di dunia maupun di akhirat.61
Sebagian besar ulama fiqh mengatakan bahwa dasar adanya taklif
(pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman.
Seorang mukallaf dapat dibebani hukum apabilaia telah berakal dan dapat
memahami taklif secara baik yang ditujukan kepadanya.
Oleh karena itu, orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai
taklif karena mereka dianggap tidak memahami taklif dar al-syar‘I, termasuk
ke dalam kategori ini adalah orang yang sedang tidur, anak kecil, dan orang
gila.
Pendapat ini berdasarkan pada hadits nabi Muhammad saw.

ْٝ درٕٛػٓ اٌّجٚ ٍُ يذرٝػٓ اٌظثي درٚ  يغريمعٝ ػٓ إٌائُ در:سفغ اٌمٍُ ػٓ شالز
يفيك
61

http://pendidikan.blogspot.co.id./2010/12/mukallaf.html, diakses pada tanggal 11
desember 2019
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Artinya: “diangkat pembebanan hukum dari tiga (orang), orang tidur sampai
bangun, anak kecil sampai baliq, dan orang gila sampai sembuh”
Dalam pandangan hukum Islam mengenai Batasan umur anak ada
beberapa kriteria Batasan umur anak (mukallaf) diantaranya ialah.
a. anak dibawah umur dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun hingga mencapai
kedewasaan baliq dan fuqaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas)
tahun, yaitu masa kemampuan berpikir lemah (tamyyiz yang belum baliq).
Jika seorang anak mencapai tersebut, maka dianggap dewasa meskipun ia
belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.62
Hal ini sesuai dengan hadits nabi saw.

ُ٘ اتٓ استغ ػششجعٕحَٚ أدذٛعٍُ ػشضٗ يٚ ٗ طٍئ هللا ػٍيٝأْ إٌث:ػٓ اتٓ ػّش لاي
ٖاتٓ خّظ ػششج عٕح فؤجاصٛ٘ٚ َ اٌخٕذقٛيٙػشضٚ ,ٖفٍُ يجض
Artinya:

“diriwayatkan

dari

ibnu

umar,

bahwasanya

ibnu

umar

menawarkarkan diri kepada Rasulullah SAW untuk ikut perang uhud
sedangkan ia berusia 14 (empat belas) tahun, maka nabi saw tidak
membolehkanya, dan ia menawarkan lagi kepada nabi saw pada
perang khandaq sedangkan ia berusia lima belas tahun, maka nabi saw
membolehkan”(HR. Abu Daud).63

62

Nina chaerina, Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang
Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak..Hlm. 178
63
Ibid. hlm 44
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b. imam abu hanifah membatasi kedewasaan atau baliq pada usia 8 (delapan
belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (Sembilan belas) tahun, begitu
pendapat yang terkenal dengan mazhab maliki.64
Masa tamyyiz dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan
atau setelah mencapai usia lima belas tahun, atau telah menunjukkan baliq
alami, baliq alami yang berarti munculnya fungsi kelamin, hal ini menunjukkan
bahwa anak memasuki masa laki-laki dan wanita sempurna sebagaimana
firman allah swt.

ٌُٙاُِٛ أٙا إٌيُٛ سشذا فآد فؼِٕٙ ُا إٌٓىاح فئْءأغرٛ إرا تٍ غٝ درّٝأ آٌيرٍٛآترٚ
Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin,
kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai
memelihara harta), maka serahkanlah kkepada mereka hartahartanya…(QS. An-Nisa:6).
Dalam baliq alami yang terjadi pada anak apabila mengalami sebagai
berikut:
1) Seorang anak laki-laki yang telah keluar air maninya baik saat terjaga
maupun dalam keadaan tidur.
2) Tumbuhnya rambut pada anak, yang dimaksud adalah rambut hitam yang
lebat disekitar kemaluan, bukan semua rambut yang ada pada anak.
Hal ini sesuai dengan hadist nabi saw.

,ًْ’ أثد اٌشؼش لرٚا يٕظشٛٔ  لشيظح فىإٝ وٕد ِٓ عثي ت: ػطيح اٌمشظي لايٕٝدذع
 فىٕد فّٓ ٌُ يٕثد,ًِٓ ٌُ يّثد ٌُ يمرٚ
64

Ahmad Hanafi,asas-asas hukum pidana islam, (Jakarta: sinar grafika, 2006) Hlm 32.
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Artinya: dari athiyah qurodzy, ia berkata: saya adalah termasuk salah satu
tawanan perang dari

bani

qurodzy, mereka tantara muslim

memperlihatkan siapa-siapa yang tumbuh rambutnya maka ia dibunuh
dan barang siapa yang belum tumbuh rambutnya, maka ia tidak
dibunuh dan yang termasuk belum tumbuh rambutnya adalah aku. (HR.
abu daud)
3) Haid dan hamil pada wanita
Haid adalah darah yang keluar ketika seorang wanita dalam keadaan sehat.
Adapun istilah darah yang keluar ketika seorang wanita itu dalam keadaan
sakit, dan bukan lah darah haid karena Rasulullah SAW bersabda ―itu
adalah ‗irq (turun darah) bukan haid.65
c. Ulama syafi‘iyah dan hanabillah, menentukan bahwa masa dewasa itu
muncul mulai umur 15 (lima belas) tahun. Walaupun mereka dapat
menerima kedewasaan dengan tanda-tanda, seperti mimpi, tetapi karna
tanda-tanda itu datangnya tidak sama kesemua orang. Maka kedewasaan
dengan akal, terjadinya karna taklif dan dengan akallah terjadinya
hukum.66
Sedangkan batasan umur anak menurut hukum positif adalah sebagai
berikut:
a. Undang-undang pengadilan anak (undang-undang nomor 3 tahun 1997)
Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak
nakal yang mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas
65

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 1,( Damaskus: Darul Fikr, 2007),

hlm. 508.
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Nina chaerina, Pandangan Hukum Pidana Positif …, Hlm. 179
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tahun) saja. Sedangkan yang dimaksud belum pernah menikah, yakni tidak
terikat dalam perkawinan ataupun sudah menikah kemudian bercerai.
Apabila si anak sedang dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena
perceraian, maka si anak di anggap sudah dewasa, walaupun umurnya
belum genap 18 (delapan belas) tahun.
b. Anak menurut hukum perdata
Pasal 330 KUHPerdata mengatakan,orang belum dewasa adalah mereka
yang beum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
c. Anak menurut KUHP
Pasal 45 KUHP, mendefenisikan anak yang belum dewasa apabila belum
berumur 16 tahun.
d. Anak menurut undang-undang perlindungan anak
Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 perlindungan anak
mendefenisikan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.67
e. Anak menurut undang-undang sistem peradiilan anak
Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan
anak, dalam pasal (1) adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang
selanjutnya disebut anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum
berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

67

3.

Darwis Prins, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditiya Bhakti, 2003), hlm. 2-

BAB IV
ANALISIS PENYEBAB TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN
PELAKU ANAK DIBAWAH UMUR DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF
A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pelaku Anak Di
Bawah Umur
Berkembangnya kehidupan dalam suatu masyarakat yang menimbulkan
berbagai masalah sosial membuktikan bahwa kehidupan manusia semakin sulit,
keadaan tersebut tidak mudah dihadapi sehingga akhirnya menyebabkan
penyimpangan tingkah laku dalam suatu masyarakat (deviant). Kemudian orang
bertingkah laku dengan melanggar norma-norma yang berlaku tersebut dan
berbuat sekehendak dirinya sendiri untuk mencapai kepuasan dan kepentingan
sendiri tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan yang lainnya.68
Sebagai akibat dari perubahan masyarakat tersebut kemudian Romli
Atmasasmita dalam bukunya teori dan kapita selekta kriminologis, mengutip
pendapat Durkhelm yang mengemukakan bahwa:69 ―terjadinya penyimpangan
tingkah laku yaitu adanya tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi
dereguasi di dalam masyarakat‖.
Selanjutnya masih menurut romli atmasasmita yang mengutip pendapat
Merton, mengemukakan bahwa:70 ―penyimpangan tingkah laku atau deviant

68

Purnadi purba caraka, soerjono soekanto, perihal kaedah hukum, alumni, bandung,
1982, hlm. 21-25
69
Romli atmasasmita, teori dan kapita selekta kriminologis, (bandung: eresco, 1992),
hlm. 23
70
Ibid
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merupakan gejala dari struktur masyarakat dimana aspirsi budaya yang sudah ada
terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat‖.
Dari pendapat yang diikemukakan oleh Durkhain dan Merton tersebut,
maka lahirlah berbagai wujud penyimpangan tingkah laku seperti pembunuhan
pemerkosaan, perbuatan cabul dan perbuatan lainya yang menyimpang dari
norma-norma yang berlaku. Faktor yang menyebabkan kejahatan pembunuhan
yang dilakukan oleh anak adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor
internal merupakan faktor yang berasal dari individu sedangkan faktor eksternal
merupakan faktor yang disebabkan dari luar individu.71
1. faktor internal
Faktor internal penyebab anak melakukan kejahatan pembunuhan adalah:72
a) Faktor kesalahpahaman
Kesalahpahaman sering kali diawali dengan kurangnya komunikasi dan
penjelasan antara satu dengan yang lainya. Kesalahpahaman biasanya terjadi
karena ego yang sangat tinggi dari setiap individu sehingga memicu terjadinya
tindak pidana.
b) Faktor emosi yang labil
Anak pada masa remaja merupakan masa yang sangat labil emosinya.
Memiliki emosi yang labil dalam menangkap informasi dan ingin mewujudkan
keinginan hati sering kali tanpa berpikir dahulu apakah perbuatan yang
dilakukannya merupakan perbuatan yang baik atau buruk dan dampak yang
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Bambang sunggono, metode penelitian hukum, (Jakarta: PT Raja grafindo persada,
1999), hlm. 41
72
Adi prmana, tunjauan kriminologis kejahatan pembunuhan yang dilakukan anak, 2017
hlm. 7
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akan ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri
maupun orang lain.
c) Faktor rendahnya budi pekerti
Faktor ini menyebabkkan pelaku kejahatan tidak dapat berfikir dengan
menggunakan akal budinya ketika melakukan kejahatan. Rendahnya budi
perkerti yang dialami oleh kelompok anak disebabkan karena kurangnya
control sosial dalam lingkungan keluarga maupun sekolah.
d) Faktor rendahnya iman
Faktor ini merupakan faktor yang mendasar menyebabkan terjadinya
kejahatan. Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat
seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang imannya lemah
cendrung mudah terpancing emosinya untuk melakukan kejahatan.
2. faktor eksternal
Faktor eksternal penyebab anak melakukan kejahatan pembunuhan
adalah:73
a. Faktor lingkungan keluarga
Faktor lingkungan keluarga memiliki peranan yang sangat penting
terhadap perkembangan anak itu sendiri. Lingkungan keluarga yang baik akan
berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan lingkungan keluarga
yang buruk akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap perkembangan anak
tersebut. Oleh karena itu sangat wajar apabila faktor lingkungan keluarga
sangat mempengaruhi perilaku anak tersebut.

73

Ibid, hlm. 8
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b. Faktor kedudukan orang tua
Kejahatan yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh faktor kedudukan
yang dimiliki orang tua, dimana orang tua memiliki kedudukan dalam
masyarakat. Hal ini menyebabkan anak tersebut beranggapan bahwa jika
mereka melakukan kesalahan sudah pasti akan dilindungi oleh orang tuanya
karena oang tuanya memiliki pengaruh dalam masyarakat.
c. Faktor kurangnya pengawasan orang tua
Kurangnya pengawasan orang tua merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan anak kriminalitas. Akibat kurangnya pengawasan orang tua
membuat anak tersebut dengan leluasa melakukan kegiatan-kegiatan yang
menimbulkan kesan negatif dalam masyarakat. Maka dari itu pengawasan
orang tua sangatlah dibutuhkan dalam memperhatianperilaku dan kegiatan
yang dilakukan anak sehari-harinya.
d. Faktor Pemakaian Alkohol
Pengaruh alcohol dapat mengakibatkan seseorang bisa berbuat agresif
dan melakukan perbuatan yang berlebihan tanpa disadari oleh penggunanya
sendiri. Usia anak yang masih dalam masa peralihan sangat rentan terhadap
minuman yang beralkohol, mereka menganggap dengan meminu-minuman
yang beralkohol atau minuman keras dapat meningkatkan rasa percaya diri
mereka.
e. Faktor terlantarnya anak
Kriminalitas yang melibatkan anak sering kali dikaitkan dengan faktor
terlantarnya

anak.

Orang

tua

tersebut

tidak

mampu

melaksanakan
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kewajibanyan sehingga kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani tidak
terpenuhi.
Menurut nashriana dalam bukunya menyatakan bahwa tidak selamanya
terlantarnya anak diakibatkan kondisi ekonomi yang berada ditingkat bawah,
akan tetapi pada saat ini terlantarnya anak diakibatkan karena orang tua yang
sibuk bekerja, tidak ada pengasuh dan keluarga tidak harmonis (broken home),
sehingga dapat membuat perilaku anak menjadi menyimpang. 74
f. Faktor lingkungan pergaulan
lingkugan pergaulan sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan
anak, terutama dalam konteks kultural atau konteks kebudayaan lingkungan
anak tersebut karena anak tersebut menjadi delinquen karena banyak
dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan
pengaruh yang menekankan dan memaksaa pada pembentukan perilaku buruk,
sehingga anak tersebut menjadi suka melanggar peraturan.
B. Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Pembunuhan Dengan
Pelaku Anak Dibawah Umur Menrut Hukum Islam
Adapun bentuk pertanggung jawaban bagi anak dibawah umur yang
melakukan tindak pidana pembunuhan dalam pidana islam sebagaimana
diungkapkan oleh imam nawawi dalam al-majmu’ syarah al-muhazzab yaitu:

 يثٍغٝػٓ اٌظثي در:سفغ اٌمٍُ ػٓ شالز:اْ اٌظغيش ارا ذؼّذ اٌمرً فأٗ اليمرض ِٕٗ ٌذذيس
ُٙال يفٚ آلْ اٌظثي غيش اٌّّيض ال يذسنٚ. يفيكْٝ درٕٛػٓ اٌجٚ  يغريمعٝػٓ إٌائُ درٚ
ٛآلْ فؼٍٗ ال يٚ وز اٌه اٌظثي إدساوٗ ٔا لضٚ ًاٌغاٌة ٌٗ دىُ اٌىٚ اٌغاٌةٛ٘ ٘زاٚ َوال
74

Nashriana, perlindungan hukum pidana bagi anak Indonesia, (Jakarta: rajawali pers,
2014), hlm. 40
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٘ي اٌمظاصٚ  تحٛآلْ اٌؼمٚ دٌٚزا ٌُ ذجة ػٍيٗ اٌذذٚ طف تاٌجٕا يٗ ٌؼذ اٌمظذ اٌذيخ
 أْ اٌجٕايح اٌؼّذ ِٓ اٌظغيش واٌٝ ْ إٛديس يز ٘ثٚ...ًِػي واٚٚ  إدسانٌِٝرٕا ٘يح في إ
.ٌٍٗخطئ ذجة اٌؼال
Artinya: “bahwa anak dibawah umur jika melakukan pembunuhan sengaja maka
dia tidak di qisas hal ini berdasarkan hadist rasulullah saw: dimaafkan
dosa dari 3 golongan: seorang anak kecil sampai ia dewasa, orang yang
tertidur sampai terbangun, dan orang gila sampai sadar. Begitu juga
karena anak kecil itu belum mumayyiz yang tidak mengerti dan memahami
perkataan orang dewasa. Inilah menurut kebiasaannya. Menurut
kebiasaan hukum itu diterapkan secara keseluruhan. Begitu juga anak
kecil yang sudah mumayiz pengetahuanya masih kurang, dan perbuatanya
tidak dapat di kategorikan sebagai tindak pidana karena tidak ada tujuan
yang benar oleh karenanya anak dibawah umur tersebut tidak wajib
menerima hukuman. Karena hukuman itu yaitu qisas merupakan
pelanggaran pidana bagi tindakan yang besar dan membutuhkan
pengetahuan dan kesadaran yang penuh, para mazhab syafi’I mereka
berpenndapat bahwa tindakan pidana pembunuhan yang dilakukan anak
kecilseperti pembunuhan tersalah hanya wajib membayar diyat yang
diwajibkan atas keluarganya.”
Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana
pembunuhan yang masih dibawah umur adalah hanya membayar diyat semata.
Anak dibawah umur tersebut tidak wajib untuk di qisas atas tindak pidana
pembunuhan yang dilakukannya. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan
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anak kecil baik sengaja atau tidak berdasarkan pidana islam dianalogikan dengan
pembunuhan tersalah (qotlu al-khata). Dengan demikian diyat yang harus dibayar
kepala keluarga korban adalah diyat yang diperingan berupa.75

ْٛوزا تٕاخ ٌثٚ,ْ تٕد ِخا عٚ ػشش: ِخّغح في اٌخطئٚ....في لرً اٌذش اٌّغٍُ ِائح تغيش
جزاعٚ دماقٚ ٌْٛثٕٛتٚ
Artinya: “mengenai pembunuhan orang merdeka yang muslim maka pelakunya
wajib membayar diyat serratus ekor unta dengan lima jenis berbeda pada
tindak pembunuhan kesalahan: 20 ekor unta betina berumur 1 tahun
masuk 2 tahun, 20 ekor unta betina umur 2 tahun masuk 3 tahun, 20 ekor
unta jantan 2tahun masuk 3 tahun, 20 ekor unta yang berumur 3 tahun
masuk 4 tahun dan 20 ekor unta 4 tahun masuk 5 tahun.
Pidana islam berupa kewajiban pembayaran diyat diatas berdasarkan dari
hadis rasulullah saw:

ْٝ درٕٛػٓ اٌّجٚ ػٓ إٌا ئُ دري يغريمعٚ  يثٍغٝ ػٓ اٌظثي در: سفغ اٌمٍُ ػٓ شالز
.يفيك
Artinya: “dimaafkan dosa dari 3 golongan: seorang anak kecil sampai ia dewasa,
orang yang tidur sampai terbangun dan orang gila sampai sadar”
Kemudian juga dari khabar yang diriwayatkan oleh imam ali ra:

.ّاٙ ػا لٍرٍْٝ ػٕٛاٌّجٚ جٕا يح اٌظثي
Artinya: “tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila
ditanggung oleh keluarga mereka berdua”
Kemudian juga berdasarkan Qiyas terhadap pembunuhan tersalah:
75

Khatib syarbaini, mughi al-muhtaj, jil 4 (deirut: darul kutub ilmiah, 2009), hlm. 62
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. تزاٌهٌٝٚراٌه تئيجاب اٌذيح ػٍي اٌؼا لٍح فاٌظغيش أٚ أْ اٌّى اف إرا أخطؤ اعرذك اٌرخفيف
Artinya: “bahwa seorang mukallaf yang melakukan pembunuhan melakukan
pembunuhan tersalah maka dia berhak mendapat keringanan yaitu
membayar diyat yang diwajibkan atas keluarganya, adapun anak kecil
yang melakukan tindak pidana pembunuhan lebih utama untuk
mendapatkan keringanan tersebut”
Dilihat dari pernyataan diatas bahwa anak kecil yang dibawah umur jika
melakukan tindak pidana maka dia tidak di qisas melainkan wajib membayar
diyat. Kemudian bagaimana mungkin seorang anak kecil sanggup membayar 100
ekor unta sedangkan dia tidak mempunyai harta? Untuk itu dalam mazhab syafi‘I
orang yang wajib membayar diyat tersebut adalah keluarganya dalam hal ini
disebut dengan Aqilah.
Secara singkat Aqilah itu adalah keluarga atau sekelompok orang yang
menanggung diyat dari anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana. Dalam
mazhab syafi‘I adapun yang dimaksud Aqilah itu adalah sebagaimana yang
dinyatakan oleh imam abu ishaq al-syirazi:76
.ٓاتٓ االتٚ ٓاالتٚ اٌجذٚ الء غيشاآلبٌٛ اْٚ تإٌغة أٛاٌؼالٍح ُ٘ اٌؼظثاخ اٌزيٓ يشش
Artinya: “Aqilah adalah mereka para asabah (pihak laki-laki yang menerima sisa
harta warisan) yang mendapatkan warisan sebab nasab keturunan atau
karena memerdekakan budak selain ayah, kakek, anak laki-laki dan cucu
laki-laki”

76

Abu ishaq syirazi,al-muhazzab, jil 2, (Jakarta: darul hikmah), hlm. 230
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Pernyataan diatas berdasarkan hadis rasulullah saw, yang diriwayatkan
dari mughirah bin syu‘bah‖

اتٓ االتٓ فالٚ ٓاالتٚ اٌجذٚ أِا اآلبٚ , ػظثح اٌؼا لٍحٍٝا ػٙ في اٌّشأج تذيرٝأْ إٌثي لض
ٍْٛيؼم
Artinya: “bahwa Nabi SAW, menetapkan diyat seorang wanita kepada
keluarganya. Adapun ayah, kakek, anak laki-laki, dan cucu laki-laki
mereka bukan Aqilah”
Dengan demikian berdasarkan pidana islam bahwa Aqilah itu adalah para
asabah (pihak laki-laki yang menerima sisa harta warisan) seperti saudara-saudara
laki-laki dari pihak ayah yang sudah mencapai umur baliq dan kaya, lagi berakal.
Tidak masuk dalam kategori Aqilah saudari perempuan yang miskin kecil atau
gila dan tidak berlainan agama dengan orang yang melakukan tindak pidana
mengingat prinsip dari Aqilah adalah menology sedangkan mereka adalah orangorang yang tidak bisa memberikanya.
Pembayaran diyat berupa 100 ekor unta jika dilakukan di negara-negara
yang sulit mendapat kan unta mungkin sulit untuk menembus diyat tersebut.
Mengingat unta hewan yang hidup di padang pasir. Di Indonesia sangat sulit
mendapatkan unta. Oleh karena itu pemberlakuan diyat dalam fikih tidak harus
dalam bentuk unta. Jika unta sulit didapatkan maka unta itu dapat diganti dengan
qimah nya yaitu dengan harga unta.
Ditinjau dari sisi lain, ternyata fikih pidana islam menunjukkan elestilitas
hukum. Dengan tidak membatasi hewan berupa unta, melainkan membolehkan
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membayar diyat dalam bentuk uang seharga dengan unta. Hal ini dinyatakan oleh
imam nawawi yang dikutip oleh imam khatib syarbaini dalam mugni al-muhtaj.77

ُ٘اشٕا ػشش أاٌف دسٚ ػذِد فاٌمذيُ أٌف ديٕاس أٚاٚ
Artinya: “jika tidak didapati unta dalam suatu daerah maka menurut qaul qadim
imam syafi’I boleh membayarnya seharga seribu dinar jika ia memiliki
dinar atau dua belas ribu dirham jika ia memiliki dirham”
Harga unta relatif pada disetiap wilayah, sesuai dengan mata uang suatu
negara dengan merujuk harga pasaran pada saat itu. Jika harga seekor unta
mencapai 20 juta maka denda yang dibayar dapat mencapai 2 miliyar rupiah jika
merujuk pada mata uang Indonesia. Tentunya juga hal ini sangat menyulitkan bagi
pembunuh dan keluarganya uuntuk membayar uang sebesar 2 miliyar. Terhadap
hal ini pun Islam masih memberikan keringanan berupa pengurangan jumlah diyat
atau bahkan tercapainya proses damai sehingga menyebabkan pembunuh tidak
membayar diyat sama sekali. Hal ini diungkapkan oleh sayyid sabiq dalam fiqhus
sunnah. Al-qaudu awil afwu ala diyah awis sulhu ala gairi al-diyati, kama anna
liwaliyyil jinayati majjanan artinya orang yang membunuh secara sengaja dapat di
qisas atau dimaafkan dengan membayar diyat tau juga dapat berdamai dengan
tidak membayar diyat sama sekali sebagaimana wali/keluarga korban yang
terbunuh rela dengan tidak dibayar sama sekali. Akan tetapi konsep pemaafan dari
keluarga korban tidak menghapuskan kewenangan pengadilan Islam untuk
menjatuhkan sanksi terhadap pembunuh berupa hukuman dalam bentuk ta’zir
(hukuman yang mendidik). Agar tidak serta merta pembunuh bebas begitu saja,
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Khatib syarbaini, mughi al-muhtaj… hlm. 299
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dan juga untuk menjaga kelangsungan hidup yang aman, damai dari ancaman
kejahatan diantara manusia.
C. Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Pembunuhan Dengan
Pelaku Anak Dibawah Umur Menrut Hukum Positif
Menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak,
dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa khusus mengenai sanksi terhadap anak
ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih
berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan,
seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial
atau diserahkan kepada negara sedangkan terhadap anak yang telah mencapai
umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana.
Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan
fisik, mental dan sosial anak.78
menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan
pidana anak, pasal 69 ayat (2), anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun
hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan pasal 70 menyatakan bahwa ringannya
perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan
atau yang terjadi dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak
menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi
keadilan kemanusiaan.79

78

Tim penyusun, undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan
Anak,(Jakarta: sinar grafika, 2013), hlm. 27.
79
Tim penyusun, undang-undang RI No.11 Tahun 2012 tetang sistem peradilan pidana
anak, (Jakarta: sinar grafika, 2013), hlm. 41
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Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan
tindak pidana belum dapat diajukan ke siding pengadilan anak. Hal ini demikian
didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedologis, bahwa anak
yang

belum

berumur

12

(dua

belas)

tahun

itu

belum

dapat

mempertanggungjawabkan perbuatanya. Anak yang belum berumur 12 (dua
belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana
maupun sanksi tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringanya tindak
pidana yang dilakukan.80
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana
anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 10
KUHP itu namun membuat sanksi secara sendiri yang dimuat dalam pasal 71
sampai dengan pasal 81.81
Secara gradual, jenis-jenis penjatuhan pidana pada persidangan anak diatur
ketentuan pasal 22-32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan
anak dan dapat berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana
tersebut bersifat pidana pokok dan pidana tambahan.

a. Pidana Pokok itu terdiri dari:
1. Pidana penjara (Gevangenisstraf);
Apabila diperinci dari ketentuan Pasal 26, 29 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan hakim dalam persidangan
anak secara sistematik berupa:
80

Abintoro prakoso, pembaruan sistem peradilan pidana anak, (Yogyakarta: laksbang
grafika, 2013), hlm. 88
81
Tim penyusun, undang-undang RI No.11 Tahun 2012 tetang sistem…, hlm. 42
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Pidana penjara kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana (pasal 1
angka 2 huruf a UU 3/1997) paling lama setengah hari maksimum pidana
penjara bagi orang dewasa dalam artian maksimum ancaman pidana
penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang
ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan
Undang-Undang lainya.82



Bila anak nakal tersebut melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup setelah mencapai umur 12
(dua belas) tahun maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama
10 (sepuluh) tahun dan bila belum mencapai 12 (dua belas) tahun hanya
dapat dijatuhkan tindakan berupa menyerrahkan kepada negara untuk
mengikuti Pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (pasal 24 ayat (1)
huruf b UU 3/1997).83



Bila anak nakal tersebut melakukan tindak pidana yang tidak diancam
pidana mati atau pidana seumur hidup dan belum mencapai umur 12 (dua
belas) tahun, maka anak nakal dijatuhkan salah satu tindakan pasal 24
yaitu:
(1) mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; (2)
menyerahkan kepada negara untuk mengikuti Pendidikan, pembinaan, dan
latihan kerja; atau (3) menyerahkan kepada departemen sosial, atau
organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pendidikan, pe
mbinaan, dan latihan kerja.
82
83

Undang-undang nomor 3 tahun 1997, pasal 1 angka 2a
Undang-undang nomor 3 tahun 1997, pasal 24 angka 1 b
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2. Pidana Kurungan (hechtenis)
Pidana kurungan identic dengan pidana penjara maka pidana kurungan
juga merupakan pidana perampasan kemerdekaan pribadi seseorang. Apabila di
tinjau secara global, maka pidana kurungan bentuknya dapat dibagi berupa
kurungan principal dan kurungan subsidair (pengganti denda). Terhadap jangka
waktu kurungan principal minimum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan dapat
ditambah sampai 8 (delapan) bulan dalam hal residive, gabungan tindak pidana
serta ketentuan pasal 52 KUHP. 84
Menurut ketentuan pasal

27 UU 3/1997 ditegaskan bahwa pidana

kekurangan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak
pidana ( pasal 1 angka 2 huruf a UU 3/1997) paling lama setengah hari maksimum
ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan
yang ditentukan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ( KUHP) atau
undang-undang lainya.85
3. Pidana Denda
Pidana denda dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak
pidana ( pasal 1 angka 2 UU/1997) paling banyak setengah hari maksimum
ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
Apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka ganti dengan wajib latihan
kerja dimaksudkan sebagai pengganti pidana denda yang sekaligus untuk
mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat
bagi dirinya.
84
85

Kitab undang-undang hukum pidana pasal 52
Undang-undang nomor 3 tahun 1997, pasal 27
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Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90
(Sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam
sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (identic dengan kketentuan pasal 4
permenaker Nomor: per-01/Men/ 1987).86
4. Pidana Pengawasan
Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai mana
sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3
(tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.87
Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), anak ditempatkan dibawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing
oleh pembimbing kemasyrakatan.88
Hakekat dasar pidana pengawasan diatur dalam ketentuan pasal 30 UU
3/1997. Menurut penjelasan pasal 30 UU 3/1997 pidana Pengawasan merupakan
pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan
oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari dirumah anak
tersebut

dan

pemberian

bimbingan

yang

dilakukan

oleh

pembimbing

kemasyarakatan.89
b. Pidana Tambahan terdiri atas:
1. perampasan barang-barang tertentu
Dari aspek teknis yuridis terminology ―perampasan‖ merupakan
terjemahan Bahasa belanda ―verburd verklaring” sebagai pidana tambahan yang
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Permenaker nomor: per-01/men/1987, pasal 4
Undang-undang nomor 11 tahun 2012, pasal 71 ayat 1 huruf b angka 3
88
Undang-undang nomor 11 tahun 2012, pasal 77 ayat 2
89
Undang-undang nomor 3 tahun 1997 pasal 30
87
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dapat dijatuhkan hakim disamping pidana pokok. Pengertian ― perampasan
barang-barang tertentu‖ berarti mencabut dari orang yang memegang barang bukti
tersebut kemudian dirampas untuk kepentingan negara, atau dimusnahkan atau
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) maka perampasan barang-barang tertentu tersebut
berorientasi kepada:
-

Milik terdakwa anak sendiri;

-

Barang tersebut dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan kepadanya; dan

-

Barang-barang tersebut diperoleh anak karena melakukan tindak pidana
yang didakwakan kepadanya. 90

2. Pembayaran ganti rugi
Berkaitan dengan pembayaran ganti rugi, telah diatur dalam peraturan
pemerintah republic Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian
kompensasi, restiitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Dimuat pada pasal 1
angka 5 daan pasal 20 sampai dengan pasal 33.91
Dalam pasal 1 angka 5 diterangkan bahwa dalam peraturan pemerintah ini yang
dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban
atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta
milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau
penggantian biaya untuk tindakan tertentu.92
Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
90

Kitab undang-undang hukum pidana pasal 39
Peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 44 tahun 2008 pasal 1 angka 5
92
Abintoro prakoso, pembaruan sistem peradilan…, hlm. 94
91
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a. Mengembaikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti Pendidikan, pembinan,
latihan kerja; atau
c. Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial
kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pendidikan, pembinaan, dan latihan
kerja.93
Selanjutnya bila diilihat pertanggung jawaban pidana anak dalam undangundang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak didalam pasal 46 KUHP
menyatakan bahwa: (1) jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana
pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga (2) jika perbuatan itu
merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (3)
pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.94
Dari ketiga pasal tersebut Nampak adanya peraturan khusus bagi anak
yang melakukan suatu tindak pidana. Namun demikian apabila dilihat ketentuan
pasal 45 KUHP ternyata pasal tersebut tidak membedakan tindak pidana yang
dilakukan oleh anak dibawah umur dengan tindak pidana yang dilakukan oleh
orang dewasa. Dengan kata lain KUHP tidak menetukan perbuatan apa saja yang
dikualifikasi sebagai tindak pidana anak. Selain itu ketentuan pasal 45 KUHP
tersebut tidak mengatur pula batas umur minimum bagi seorang anak yang dapat
diminta pertanggung jawabanya. Dengan demikian, bagi anak yang baru lahirpun
tidak tertutup kemungkinan dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam
93
94

Lilik mulyadi, peradilan anak di Indonesia…, hlm 131-132
Kitab undang-undang hukum pidana pasal 47
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kondisi yang demikian sudaah selayaknya ketentuan yang mengatur tentang
tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur untuk ditinjau kembali,
sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan hukum dan masyarakat yang
ada sekarang ini. Dalam hal hukum pidana formal, ketentuan khusus yang berlaku
bagi aanak pelaku tindak pidana dijelaskan dalam pasal 153 ayat (3) KUHP
bahwa ― untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua siding membuka siding
dengan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai
kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.95
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Nandang sambas, peradilan pidana anak…, hlm 165

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pelaku Anak Di Bawah
Umur ialah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan
faktor yang berasal dari individu sedangkan faktor eksternal merupakan faktor
yang disebabkan dari luar individu.
1. faktor internal
Faktor internal penyebab anak melakukan kejahatan pembunuhan adalah:
a) Faktor kesalahpahaman
b) Faktor emosi yang labil
c) Faktor rendahnya budi pekerti
d) Faktor rendahnya iman
2. faktor eksternal
Faktor eksternal penyebab anak melakukan kejahatan pembunuhan adalah:
a. Faktor lingkungan keluarga
b. Faktor kedudukan orang tua
c. Faktor kurangnya pengawasan orang tua
d. Faktor Pemakaian Alkohol
e. Faktor terlantarnya anak
f. Faktor lingkungan pergaulan
2.Adapun bentuk pertanggung jawaban bagi anak dibawah umur yang melakukan
tindak pidana pembunuhan dalam pidana islam sebagaimana diungkapkan oleh
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imam nawawi dalam al-majmu’ syarah al-muhazzab yaitu:bahwa sanksi bagi
pelaku tindak pidana pembunuhan yang masih dibawah umur adalah hanya
membayar diyat semata. Anak dibawah umur tersebut tidak wajib untuk di qisas
atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya. Tindak pidana pembunuhan
yang dilakukan anak kecil baik sengaja atau tidak berdasarkan pidana islam
dianalogikan dengan pembunuhan tersalah (qotlu al-khata).
3.Menurut hukum pidana positif sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan
perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masihh berumur 8 tahun sampai 12
tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan keorang tuanya. Sedangkan
anak yang telah mencapai 12 tahun sampai 18 tahun dijatuhkan pidana.
B. Saran
Berdasarkan pembahasaan diatas, peneegak hukum harus bisa bertindak
sacara objektif dalam menengani suatu kasus, jangan sampai terampuri oleh
kekuasaan atau kekuatan politik yang dapat mempengaruhi kinerja maupun
putusan yang akan diberlakukan.
Mengenai kepentingan anak, hakim dalam memutus suatu perkara harus
mempertimbangkan masa depan anak yang masih akan terus berkembang. Oleh
karena itu, seorang hakim harus memberikan hukuman yang seringan mungkin,
harus diperhatikan pula mengenai batas minimum usia anak yang dapat
dipidanakan.
Untuk masyarakat khusus nya orang tua seharusnya lebih memperhatikan
anak-anaknya terhadap pergaulan lingkungan masyarakat agar tidak terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan khususnya kasus pembunuhan, sebagai orang tua harus
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merawat dan melindungi anak dari ancaman kejahatan yang akan menimpanya,
dengan kata lain orang tua memberikan nasehat-nasihat kepada anak agar menjadi
anak yang baik dan tidak melakukan perbuatan kejahatan dan kepada orang tua
harus memberikan Pendidikan yang cukup agar bisa membedakan mana baik dan
buruk.
Untuk anak diharapkan agar tidak salah dalam pergaulan karena bisa
membuat terjerumus dalam hal yang tidak baik apa lagi zaman sekarang yang
serba modern kejahatan yang dilakukan anak semakin berkembang pesat lantaran
tidak terpenuhinya kemauan anak, maka dari itu anak harus bisa memilah milih
teman yang baik, karena kalau salah memilih teman bisa terjerumus kedalam
kejahatan seperti narkoba, perbuatan kriminal dan lain-lain.
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