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MOTTO

ٌٰٰۤياَيُّهَا انَّ ِر ۡيٍَ ٰا َيُُ ۡىا قُ ٰۡۤىا اَ َۡفُ َس ُكىۡ َواَ ۡههِ ۡي ُكىۡ ََازًا َّوقُ ۡى ُدهَا انَُّاضُ َو ۡان ِح َجا َزجُ َعهَ ۡيهَا َي ٰهٰٓٮِ َكح
ّ ٰ ٌَصُى
ۡ ِغ ََلظٌ ِشدَا ٌد ََّّل يَ ۡع
ٌّللاَ َي ٰۤا اَ َي َسهُىۡ َويَ ۡف َعهُ ۡىٌَ َيا ي ُۡؤ َيس ُۡو
Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu,
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka
kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka, dan
selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim: 66: 6). 1

1

At-Tahrim, (66) : 6.
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ABSTRAK
Konsentrasi tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana penculikan anak
dibawah umur, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari‟ah,
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 1441 H/2021 M,
78 Halaman.
Masalah utama dalam skripsi ini adalah mengenai pertanggungjawaban
hukum Islam terhadap penculikan anak dan menurut hukum Islam terhadap
penculikan anak di bawah umur.
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 diperoleh penulis menganalisis secara normatif yuridis
data yang diperoleh terhadap objek kajian.
Hasil penelitian ini menunjkkan bahwa faktor terjadinya penyebab
penculikan anak ialah faktor internal dan eksternal, adapun hukuman terhadap
pelaku penculikan anak dalam hukum Islam tidak dihukumkan had potong tangan,
namun pelakunya dikenakan hukuman ta‟zir. Sedangkan menurut hukum positif,
pelaku dikenakan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Kata Kunci : Anak Korban, sanksi, dan faktor-faktor penculikan anak.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang
yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya
melalui proses jalur hukum. Penegakan hukum mengandung arti bahwa tindak
pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana
larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu
sebagai pertangggungjawabnya. Dalam hal ini ada hubungan dengan asas
legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah
diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan
tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi
para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya
ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu, ada hubungan yang
erat pula. 2
Syari‟at Islam termasuk hukum pidananya merupakan syari‟at yang abadi
dan berlaku sepanjang masa. Syari‟at tersebut diturunkan oleh Allah SWT
sebagai rahmat dan anugrah kepada semua ummat manusia, karena Allahlah
yang Maha Mengetahui mana yang bermanfaat dan mana mudharat bagi
manusia.
Dalam kurun waktu yang panjang, sejak dimulai diturunkannya agama
Islam sampai akhir masa pemerintahan Turki Usmani, Syari‟at Islam bagaikan

2

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15.

1

cahaya yang menyinari dan menerangi jalannya kaum muslimin, dan
menunjukkan kepada mereka jalan kebenaran dan keadilan. Pada saat itu
syari‟at Islam dipelajari dengan antusias, dan ditetapkan oleh pemerintah,
sehingga

tidak

satupun

perundang-undangan

didunia

ini

yang

mengunggulinya.3
Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam lingkungan
masyarakat merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan, sehingga
mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat
untuk menaggulangi meluas dan bertambahnya kejahatan yang melanggar
nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu
masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai
perbuatan pidana untuk ditindak. 4
Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan
kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang
meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada
khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara
pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). 5
Perbuatan penculikan merupakan perampasan kemerdekaan terhadap diri
seseorang, terletak pada perbuatan melarikan orang atau membawa orang. Jadi
perbuatan itu merupakan tindakan penguasaan atas diri seseorang yang dibawa
atau dilarikan, atas perintah yang ditaati, atau atas paksaan secara fisik, karena
3

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Menurut Al-Qur‟an, Cet. 1,(Jakarta Timur:
Diadit Media, 2007), hlm. 1.
4
Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2003), hlm. 6.
5
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 167.
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mengikuti kehendak si pelaku, sehingga orang itu didalam penguasaan si
pelaku, dalam hal ini korban terperdaya sebagai akibat tipu muslihat, dan yang
bersangkutan (korban) tidak akan mengikutinya apabila diketahui maksud yang
sebenarnya dari si pelaku.
Tindak pidana penculikan termasuk ke dalam kejahatan terhadap
kemerdekaan orang, di mana seseorang dirampas kemerdekaannya baik hak
hidup dan perikehidupannya. Tindak pidana penculikan telah dibahas dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana
penculikan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain.
Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan
secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka
menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat
diberikan kepada pelaku kejahatan, merupakan sarana pidana maupun non
hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila
sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan
dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk
mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan
situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 6
Adapun penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir
Muhammad adalah sebagai usaha pelaksanakan hukum sebagaimana mestinya,
mengawani pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi
pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu upaya ditegakkan
6

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002),

hlm. 109.
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kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak
pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak
hukum ini terletak pada usaha yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan
norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada
untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum.
Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya
misi penegak hukum (law enforcement).
Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam
hukum Islam disebutkan dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang
oleh syara‟ (Al-Qur‟an dan Hadist) karena dapat menimbulkan bahaya bagi
jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian dari istilah jinayah
mengacu pada hasil perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha
menggunakan
mengancam

istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang
keselamatan

jiwa

seperti pemukulan,

pembunuhan,

dan

sebagainya. Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada
perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman Hudud dan Qishash, tidak
termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman Ta‟zir, istilah
lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu laranganlarangan syara‟ yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta‟zir. 7
Dalam hukum pidana positif di Indonesia, jenis-jenis sanksi yang
diterapkan kepada pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP
yaitu:
7

Djazuli, Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta: Raja
Grafindo, 2000), hlm. 1.
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1. Hukuman Pokok, yang terdiri dari: hukuman mati, hukuman penjara,
hukuman kurungan dan hukuman denda.
2. Hukuman Tambahan, yang terdiri dari: pencabutan beberapa hak tertentu,
perampasan barang tertentu, dan mengumumkan keputusan hakim. 8
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai
ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana penculikan sebagaimana diatur
dalam Pasal 328 KUHP. Selain Pasal 328 KUHP tersebut, terdapat aturan yang
mengatur mengenai menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan
yang ditelah ditentukan atas dirinya sebagaimana telah diatur pada Pasal 330
KUHP.Adapun bunyi dari Pasal 328 KUHP adalah sebagai berikut:Pasal 328
KUHP :
“Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau
tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang
itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang
lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam
karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Adapun berkaitan dengan hukum pidana, dalam hukum pidana Islam
dikenal dengan nama jarimah (tindak pidana) dalam Islam diartikan yaitu
larangan-larangan syara‟ yang diancam oleh Allah dengan hukum had
(hukuman yang sudah ada nashnya) dan ta‟zir (hukuman yang tidak ada
nashnya). 9

8

Redaksi Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 5.
Haliman, Hukum Pidana Syariah Islam Menurut Ahlus Sunnah,(Jakarta: Rineka Cipta,
1992), hlm. 121.
9

5

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena
anak merupakan bagian dari generasi muda. Untuk memudahkan memahami
tentang pengertian anak dan menghindari salah penerapan kadar penilaian
orang dewasa terhadap anak, maka perlu diketahui bagaimana pertumbuhan
dan perkembangan anak. Anak dalam pengertian umum tidak saja mendapat
perhatian dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga ditelah dari sisi
pandang kehidupan, seperti Agama, Hukum dan Sosiologisnya yang
menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan
sosial. Dalam masyarakat, kedudukan anak memiliki makna dari subsistem
hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan dan subsistem sosial
kemasyarakatan universal. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi
pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum sebagai subjek
hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
menjelaskan bahwa anak adalah:
”Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Perlindungan anak
merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang secara optimal sesuai
dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi”.10
Allah SWT telah memberikan peringatan kepada kita agar kita merasa
prihatin terhadap keselamatan anak keturunan kita sebagaimana Firman Nya:

10

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
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۟ ٰٓ ٰ
َّ ٌَازتُى
ض فَ َسادًا أٌَ يُقَتَّهُ ٰٓى ۟ا
ِ إََِّ ًَا َج َص ُؤا ٱنَّ ِريٍَ ي َُح
ِ ْٱَّللَ َو َزسُىنَ ۥهُ َويَ ْس َعىْ ٌَ فًِ ْٱْلَز
۟
ك نَهُ ْى
َ ِض ۚ ٰ َذن
ٍ َُصهَّث ُٰٓى ۟ا أَوْ تُقَطَّ َع أَيْ ِدي ِه ْى َوأَزْ جُهُهُى ِّي ٍْ ِخ ٰه
َ أَوْ ي
ِ ْف أَوْ يُُفَىْ ا ِيٍَ ْٱْلَز
َظيى
ِ اخ َس ِج َع َرابٌ ع
ِ ِخ ْصيٌ فًِ ٱن ُّدَْيَا ۖ َونَهُ ْى فًِ ٱلْ َء
Artinya:
“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya
dan membuat kerusakan dibumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau
dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari
tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di
dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar.”. (Q.S.
Al-Maidah: 33).11
Sebagai dasar hukum, didalam hukum Islam mengenai penegakan hukum
diatur dalam Al-Qur‟an ditegaskan bahwa:
Dalam fiqih jinayah, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap
korban tidak dibahas secara khusus dalam bab-babnya, karena secara garis
besar yang dibahas dan dikaji dalam fiqih jinayah ialah seputar permasalahan
kejahatan atau tindak pidana (jarimah) dan sanksi-sanksinya. Meski,
sebenarnya hukum Islam sendiri telah mengenal asas perlindungan korban
sejak awal, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW, bagi seorang perempuan yang
diperkosa untuk berbuat zina, tidak ada Had baginya, melalu wahyu Allah:

ٍۢ
ٰٓ َ َغ َو ََّل عَا ٍۢ ٍد ف
ۚ َل إِثْ َى َعهَيْ ِه
ٍ ۖ فَ ًَ ٍِ ٱْْ طُسَّ َغي َْس تَا
Artinya:
“barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak
menginginkannya dan tidak (pula) melapaui batas, maka tidak ada
dosa baginya”.(Q.S. Al-Baqarah : 173).12

11

Al-Maidah (5) : 33.
Al-Baqarah (2) : 173.
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Kasus penculikan anak di bawah umur. Pelaku warga Simpang Semangko,
Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, Jambi.
Berdasarkan laporan itu, anggota Polsek tebo Ilir dan Tim Sultan Polres tebo
langsung bergerak mencari pelaku dan korban. Pencarian dilakukan hingga
menyisir hutan karena berdasarkan informasi yang didapat, pelaku membawa
korban ke dalam hutan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku dibantu oleh
istrinya yang juga diamankan selain menangkap kedua tersangka. Polisi juga
berhasil menyelamatkan dua orang perempuan yang diduga korban penculikan
yaitu, RA dan TM yang sudang dua minggu dibawa oleh pelaku. Maka pelaku
dan istrinya dijerat dengan Pasal 332 KUHPidana Jo Undang-Undang No. 35
Tahun 2014, Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak. 13
Pelaku penculikan bayi yang berusia 2 bulan, yakni BA (35) sudah
diringkus polisi. Motifnya, lantaran pelaku ditolak menikah oleh ibu dari bayi
tersebut dan saat ini sudah ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Jambi.
Dirkrimum Polda Jambi, Kombes Pol M Yudha, mengatakan bahwa
rencananya bayi tersebut hendak dijual tersangka, namun lantaran kondisi bayi
sedangkan sakit, makannya dititipkan di rumah rekannya. “Tersangka
beralasan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya, yang mana sang ibu
pergi meninggalkannya, jadi tidak ada yang merawat dan akan dijualnya," kata
Yudha, Jumat (25/9). Lebih lanjut, kata Yudha, rekannya tersangka ini
memang tidak mengetahui kalau bayi tersebut adalah bayi yang diculik karena
13

https://www.gatra.com/detail/news/496081/hukum/penculik-anak-di-bawah-umurditangkap-di-tengah-hutan. Di akses pada tanggal 9 Maret 2021 Pukul 20:10.

8

tersangka beralasan mau pergi ke Sulawesi untuk bekerja. Maka untuk
tersangka kenakan Pasal 83 jo pasal 76F Undang-Undang No. 35 Tahun 2004
tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, dengan ancaman penjara paling singkat 3 tahun dan paling
lama 15 tahun.14
Dengan uraian diatas maka penulis mengangkat permasalahan Penculikan
anak dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana
Penculikan Anak di Bawah Umur.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum Islam terhadap Tindak
Pidana Penculikan Anak di Bawah Umur?
2. Bagaimana menurut hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penculikan
Anak di Bawah Umur?
C. Batasan Masalah
Dalam hal ini peneliti mengambil dalam penelitiannya dengan tema yang
mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penculikan anak di bawah umur,
dan sesuai dengan judul yang diangkat dan serta agar tidak melewati batas
yang diteliti dan salah pemahaman terhadap sub-sub pembahasan maka untuk
itu penulis melakukan suatu pembatasan masalah.

14

https://kumparan.com/jambikita/bayi-yang-diculik-di-jambi-hendak-dijual-rp-7-juta1uGgTsrqobk/full. Di akses pada tanggal 9 Maret 2021 Pukul 10:00.
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak
dicapai oleh penulis. Sedangkan tujuan sendiri merupakan sejumlah keadaan
yang ingin dicapai. Adapun yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Ingin mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum Islam terhadap
tindak pidana penculikan anak di bawah umur.
b. Ingin mengetahui menurut hukum Islam terhadap tindak pidana penculikan
anak dibawah umur.
2. Kegunaan Penelitian
Setelah penelitian ini dilakukan, maka kegunaan dari pada penulisan ini
adalah:
a. Dari sisi akademis hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan
pemikiran bagi perkembangan jurusan hukum pidana Islam dan dapat
dijadikan titik perkembangan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.
b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program Studi Strata Satu (S1) pada
Jurusan Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syari‟ah UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
E. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan
penelitian guna untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam judul
skripsi dan menghindari penafsiran yang berbeda sehingga penulisan ini
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terarah dan lebih baik maka skripsi ini sangat perlu diperhatikan pengertian
beberapa konsep dibawah ini:

1. Hukum Islam
Istilah Hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu “Hukum” dan
“Islam”. Dalam Kamus Besar Indonesia kata “Hukum” diartikan dengan;
peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan
oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagai
berikut. Untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah,
ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu,
keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan),
vonis. 15
Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau
norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat,
baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan
berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat
dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. 16
Istilah lain terkait dengan hukum Islam yang juga digunakan dalam
literatur Barat adalah Islamic Jurisprudence. Istilah ini digunakan untuk
pegangan ushul fikih. Ada beberapa buku yang ditulis dalam bahasa Inggris
terkait dengan istilah ini. diantaranya adalah dua buku tulisan Ahmad Hasan

15

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 410.
16
Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam
di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers. Edisi, 1996), hlm. 38.
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seperti di atas, The Origins of Muhammadan Jurisprudence (1950) karya
Joseph Schacht, The Principles of Muhammadan Jurisprudence (1958) karya
Abdur Rahim, dan juga dua karya Ahmad Hasan seperti di atas. 17
2. Tindak Pidana
Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan tindak adalah perbuatan.
Sedangkan pidana adalah kejahatan, kriminal. Jadi tindak pidana adalah suatu
perbuatan yang jahat atau perbuatan kriminal. 18
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit” perbuatan
yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan nama disertai
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut. Kitab undang-undang hukum pidana tidak dapat
penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit
sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari
bahasa latin. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai
berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. 19
Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan
oleh KUHP. 20 Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari strafbaar feit
menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut
terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak

17

Dua karya Ahmad Hasan dimaksud adalah The Early Develoment of Islamic
Jurisprudence (1970) dan The Principles of Islamic jurisprudence (1994).
18
Porwodarminto, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 345.
19
Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 219.
20
Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, (Jakarta: Storia
Grafika, 2002), hlm. 204.
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berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban
untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan
pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang
untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan,
ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.
Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian
Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih
pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata
yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit. 21
3. Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan
secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka
menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat
diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum
pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana
pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan
politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil
perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada
suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 22
Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan
perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat

21

Wiryono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Refika
Aditama, 2003), hlm. 79.
22
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002),
hlm. 109.
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terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga
keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang
didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai
proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam
rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum
pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus
diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:
a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept)
yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum
tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept)
yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara
dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
c. Konsep penegakan hukum

actual (actual enforcement concept) yang

muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena
keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana,
kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan
kurangnya partisipasi masyarakat. 23
4. Adapun pengertian Anak yaitu:
a. Pengertian Anak menurut Islam
Menurut Hukum Islam dalam menentukan kedewasaan seorang anak
tidak dapat ditentukan dengan jelas atau dengan kata-kata lain tidak
23

Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan
Karangan Buku Kedua, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga
Kriminologi Universitas Indonesia, 1997).
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ditentukan dengan batas umur melainkan dengan melihat keadaan nyata
pada diri si anak/keadaan fisik si anak.
Bagi anak laki-laki sudah dewasa menurut Hukum Islam apabila si
anak tersebut pernah bermimpi bersetubuh dengan orang lain atau ia
mengeluarkan sperma (mani). Sedangkan anak perempuan dikatakan
dewasa sudah mentruasi untuk pertama kali yaitu jika ia berumur 9 s/d 15
tahun.
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
untuk menentukan seseorang itu dewasa adalah:
a. Bagi anak perempuan dikatakan belum dewasa apabila anak tersebut
belum pernah haid/menstruasi.
b. Bagi anak laki-laki dikatakan belum dewasa apabila anak tersebut
belum pernah mengeluarkan sperma (mani) atau belum baligh.24
Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Pengadilan Anak memberikan batasan usia yang jelas antara lain dijelaskan
Pasal 1 ayat (1), ayat (2) yang menjelaskan tentang pengertian anak dan anak
nakal dan Pasal 4 tentang batasan untuk anak nakal dapat diajukan kesidang
anak yakni sebagai berikut:
Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah
orang yang dalam perkara anak nakal telah mecapai umur 18 tahun dan
belum menikah.

24

Prinst Darwan, Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 34.
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Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak nakal
adalah anak yang melakukan tindak pidana.
Pasal 4 menyatakan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik
menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan
hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang
bersangkutan. Kemudian mereka bercerai maka menurut pasal ini
mereka dianggap dewasa.25
5. Terminologi Anak
Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif
Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang
bawah umur atau kerap disebut sebagai anak yang berada dibawah
pengawasan wali. Maka dengan bertitik tolak dengan aspek tersebut diatas
ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya pernyatuan hukum
yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur
bagi anak.26
6. Hukum Pidana
Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memiliki
karakteristik yang berbeda dengan hukum lainnya, yaitu adanya sanksi berupa
pidana yaitu penderitaan yang dijatuhkan negera kepada pelaku tindak
pidana. Hukum pidana dipandang sebagai hukum publik karena mengatur
hubungan antara individu dan masyarakat/negara, pidana dijatuhkan untuk

25

Undang-undang R.I Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1997), hlm. 3.
26
Lilik Mulyani, Pengadilan Anak Di Indonesia, (Denpasar: Mandar Maju, 2005), hlm.
3-4.
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mempertahankan kepentingan umum dan pelaksanaan pidana dilakukan oleh
negara.27
Hukum pidana juga bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di
suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan
yang dilarang, dengan disertai ancaman suatu sanksi yang berupa pidana
tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancam.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut. 28
F. Kerangka Teori
1. Teori Keadilan
Hukum dan keadilan adalah dua makna yang saling berhubungan, adanya
hukum adalah dalam rangka menuju kepada keadilan dan esensi dari keadilan
itu merupakan dari cita-cita hukum. Sehingga antara hukum dan keadilan
merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, walaupun dalam kenyataannya
tujuan hukum belum tentu keadilan. 29

27

Sigit Suseno, Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Di luar KUHP,
(Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2002), hal. 17.
28
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),
hlm. 7.
29
Menurut Gustav Radbruch, Ada tiga tujuan hukum yakni keadilan (garenhttigheid),
kegunaan (zweekmaessigheid) dan kepastian hukum (rechtsischerheid). Lihat Radisman F.S.
(Sumbayak: Jakarta, 1998),hlm. 18-20.
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Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problem
kesamaan atau kesataraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya.
Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan
sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang
menjadi persoalan ialah bahwa ketidak kesataraan yang disebabkan oleh,
minsalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan
distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan
barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat.
Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa
yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga
lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distirbusi yang adil
boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni
nilainya bagi masyarakat.30
2. Teori Maqasyid Syari‟ah
a. Pengertian Maqasyid Syari‟ah
Maqasyid syari‟ah berasal dari dua kata yaitu maqasyid dan syari‟ah.
Maqasyid memiliki arti berpegang teguh. Maqasyid adalah cabang ilmu
keislaman yang menjelaskan hikmah dibalik adanya syari‟at agama Islam.
Sedangkan syariah menurut As-Syatibi memiliki arti jalan sumber air atau
dapat diartikan sebagai menuju kehidupan yang benar. Dalam kitab AlMuwafaqat ditulis Al-Syatibi menyebutkan bahwa maqasyid syari‟ah
merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Menurut Syaltout
30

Car Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuasamedia
2004),hlm. 25.
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dan Sayis intinya syariat memiliki arti seperangkat hukum-hukum dari
tuhan untuk umat manusia agar mendapat kebahagian dunia maupun
akhirat. Maqasyid syari‟ah sering disebut sebagai tujuan hukum Islam
dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia
keseluruhannya. 31
Maqasyid dianggap sebagai tujuan illahi yang merupakan pedoman
bagi prinsip-prinsip hidup didunia semisal prinsip keadilan, prinsip
kemerdekaan itu semua berdasarkan maqasyid yang merupakan perbentuk
akhlak hidup manusia. Inti maqasyid syariah adalah mashlahat atau
menfaat yang menghilangkan semua keburukan dan kemudharat yang
disebabkan oleh suatu hal. Maqasyid syariah secara garis besar sering
disebut tujuan sebagai hukum Islam yang berasal dari Allah dan manusia
hanya menggunakannya sebagai pedoman dengan mengaplikasikannya
melalui kehidupan sehari-hari. Apapun yang menurut agama itu buruk
maka hal tersebut dapat mendatangkan mashlahat atau kemanfaat bagi
umat manusia. Islam sangat menjujung tinggi Hak Asasi Manusia tak
terkecuali hak hidup, hak kemerdekaan dan hak-hak yang lainnya yang
dapat diperjuangkan. Manusia mengerjakan hal-hal yang dilarang agama
tidak lain adalah memperoleh kebahagian dunia akhirat. Disebutkan dalam
Al-Qur‟an, yakni:

ۖ صلِحً ا مِّن َذ َك ٍر أَ ْو أُن َث َٰى َوه َُو م ُْؤ ِمنٌ َفلَ ُنحْ ِي َي َّنهُۥ َح َي َٰو ًة َط ِّي َب ًة
َ َٰ َمنْ َع ِم َل
۟ َولَ َنجْ ز َي َّن ُه ْم أَجْ َرهُم ِبأَحْ َس ِن َما َكا ُن
ون
َ ُوا َيعْ َمل
ِ
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Artinya:
“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki
maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya
akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan
sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka pahala yang
lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl:
97).32
Dalam perkembangannya, banyak ulama memiliki perbedaan pendapat
akan pembagian maqasyid syariah itu sendiri. Ahs-Syatibi membagi
maqasyid syariah menjadi tiga peringkat, yakni:
1. Daruriyyat
Daruriyyat berarti kebutuhan yang mendesak yaitu dimaksudkan untuk
menjaga lima unsur kebutuhan yang harus ada. Bagi Wael B. Hallaq,
daruriyyat diwujudkan dalam dua pengertian; pada satu sisi, kebutuhan
itu harus diwujudkan dan diperjuangkan. Sementara disisi lain, segala
hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus
disingkirkan.33
2. Hajiyyat
Hajiyyat ialah kebutuhan pokok kedua atau sering disebut kebutuhan
sekunder, apabila tidak terwujud maka tidak akan mengancam
kelangsungan hidup manusia tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi
mukhallaf. Ini diatur dalam hukum Islam yang merupakan hukum
rukhshah atau keringanan sebagai contoh dari syariat Islam yang

32

An-Nahl (16) : 97.
33
Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fiqih Mazhab
Sunni, terj E. Kusnadiningratdan Abdul haris bin Wahid (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2010), hlm. 248.
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membuktikan bahwa Islam itu mudah dan tidak menyulitkan
umatnya. 34
3. Tahsiniyyat
Tahsiniyyat merupakan kebutuhan pelengkap yang apabila tidak
terpenuhi tidak akan mengancam kelengsungan hidup manusia dan
tidak akan menyulitkan kehidupan manusia.35
Tujuan hukum Islam atau maqasyid syari‟ah dari Allah adalah
mashlahah atau mashalahat untuk memberikan kemanfaatan bagi umat
manusia. Mashlahat dalam kamus bahasa Indonesia sebagai suatu yang
mendatangkan kebaikan. Imam Al Ghazali mengertikan mashlahat yaitu
menurut asalnya mendatangkan manfaat dan menolak kerugian. Tapi
menurut Al-Ghazali ini hanya untuk keinginan manusia bukan dari Allah,
maka ia membuat rumusan baru yakni memelihara tujuan syara‟. Imam
Al-Ghazali membagi tujuan syara‟ menjadi 5 (lima) yakni: menjaga
Agama, Jiwa, Akal Keturunan dan Harta. Tujuan yang lima itulah yang
populer dengan sebutan prinsip yang lima (maqasyid syari‟ah).36
a. Tujuan Agama atau memelihara agama merupakan tujuan yang paling
utama hukum Islam, sebab agama pedoman manusia. Agama
merupakan pegangan hidup umat manusia, selain adanya komponen
akidah sebagai pegangan hidup umat manusia juga adanya akhlak sikap
hidup manusia, serta adanya syari‟at yang merupakan jalan hidup umat
34

Satria Effendi, UshulFiqh, Ed. I, Cet. 6, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2005), hlm.

235.
35

Satri Effendi, Ibid, hlm. 235.
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: KencanaPrenada media Group, 2008), hlm.

36

231-233.
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muslim. Karena itulah maka hukum kemerdekaan setiap orang
beribadah menurut keyakinannya.
b. Tujuan Jiwa atau memelihara jiwa, Islam mewajibkan umatnya untuk
memelihara

hak

manusia

untuk

hidup

dan

mempertahankan

kehidupannya. Islam melarang membunuh makhluk hidup dan menjaga
berbagai

sarana

yang

dipergunakan

oleh

manusia

untuk

mempertahankan kemashlahatan nya.
c. Tujuan Akal atau memelihara akal sangat dipertingkan dalam Islam
karena akal digunakan manusia untuk memikirkan tentang Allah, alam
semesta,

dan

dirinya

sendiri.

Dengan

akan

manusia

dapat

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
d. Tujuan Keturunan atau memelihara keturunan, agar kemurnian darah
daging dapat dijaga dan kelanjutan hidup manusia di dunia.
e. Tujuan Harta atau memelihara harta menurut Islam adalah pemberian
dari

Allah

agar

manusia

dapat

mempertahankan

hidup

dan

melangsungkan kehidupannya 37
G. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalan uraian hasil-hasil penulisan terdahulu (penulisanpenulisan lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek focus/tema yang
diteliti. Kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa
penulisan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap peculikan anak dibawah
umur. Diantaranya ialah sebagai berikut:
37

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 63-65.
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Pertama Muhammad Fattahuddin, yang berjudul “Pertanggung Jawaban
pidana Pelaku Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur Di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Perspektif Hukum Positif dan
Hukum Islam”. Dalam penelitian ini, ada satu kasus pembunuhan atau
penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak di bawah
umur terhadap ayah kandungnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.
Kalau dilihat kasusnya tentu sangat mengherankan kenapa kasus tersebut bisa
terjadi, karena kasus tersebut sangat jarang dilakukan oleh anak di bawah umur
apalagi terhadap ayah kandungnya. Anak tersebut melakukan pembunuhan
terhadap ayah kandungnya dikarenakan ayahnya sering melakukan kekerasan
fisik terhadap ibunya yang menyebabkan ibunya mengalami bengkak dan
memar dibagian wajah. 38
Berdasarkan hasil skripsi yang dibahas oleh Muhammad Fattahuddin, yang
berjudul “Pertanggung Jawaban pidana Pelaku Pembunuhan yang dilakukan
oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Dalam penelitianya ini, ada satu
kasus pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian yang
dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap ayah kandungnya di Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Jambi.Tentunya memiliki perbedanan dengan yang
penulis bahas. Penulis disini lebih memfokuskan tentang kajian tinjauan hukum
Islam terhadap Tindak Pidana Penculikan anak dibawah umur. Maka,
berdasarkan pada kenyataan, selanjutnya dalam penulisan ini penulis
38

Muhammad Fattahuddin, Pertanggung Jawaban pidana Pelaku Pembunuhan yang
dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Perspektif
Hukum Positif dan Hukum Islam, Skripsi UIN Sulthan Thaaha Saifuddin Jambi, (2015), hlm. 5.
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membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penculikan
Anak di bawah Umur.
Kedua Ida Nursiyah, yang berjudul “Pemenuhan Hak Narapidana untuk
Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II
Muara Bulian”. Berdasarkan latar belakang masalah dari indektifikasi masalah
di atas, penulis akan melakukan pembatasan masalah agar tidak terjadi
perluasan terhadap pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Maka
penulis akan membatasi penelitian ini hanya pada hal-hal yang berkaitan
dengan pemenuhan hak-hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan
di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan kendala-kendala yang
dihadapi dalam upaya memenuhi hak-hak narapidana anak didalam lembaga
pembinaan khusus anak tersebut serta upaya yang telah dilakukan untuk
mengatasi kendala tersebut selama tahun 2017. Penelitian ini akan
dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian.39
Berdasarkan hasil skripsi yang dibahas oleh Ida Nursiyah, yang berjudul
“Pemenuhan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian”. Berdasarkan latar belakang
masalah dari indektifikasi masalah, Tentunya memiliki perbedanan dengan
yang penulis bahas. Penulis disini lebih memfokuskan tentang kajian tinjauan
hukum Islam penculikan anak dibawah umur. Maka, berdasarkan pada
kenyataan, selanjutnya dalam penulisan ini penulis membahas tentang Tinjauan
Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak di bawah Umur.
39

Ida Nursiyah, Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Pendidikan Di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Jambi, Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi, (2018), hlm. 9.
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Ketiga Bambang, yang berjudul “Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana
Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polsek kumpeh Ulu”.
Pembatasan masalah dilakukan dengan harapan pembahasan ini menjadi fokus
pada titik permasalahan tertentu dan tidak melebar pada masalah yang lainnya.
Untuk menghindari perluasan dan demi terfokusnya pembahasan dalam
penelitian ini. maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini. dalam penelitian penyelesaian penyidik terhadap tindak pidana
pencabulan anak di bawah umur di wilayah Hukum Polsek Kumpeh Ulu,
penulis hanya membahas tentang penyelesaian penyidikan terhadap tindak
pidana pencabulan anak di bawah umur dalam lingkup Polsek Kumpeh Ulu. 40
Berdasarkan hasil skripsi yang dibahas oleh Bambang, yang berjudul
“Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di
Wilayah Hukum Polsek kumpeh Ulu”. dalam penelitianya penyelesaian
penyidik terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di wilayah
Hukum Polsek Kumpeh Ulu, dalam skripsi tersebut hanya membahas tentang
penyelesaian penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah
umur dalam lingkup Polsek Kumpeh Ulu. Tentunya memiliki perbedaan
dengan yang penulis bahas. Penulis disini lebih memfokuskan tentang kajian
tinjauan hukum Islam terhadap Penculikan anak dibawah umur. Maka,
berdasarkan pada kenyataan, selanjutnya dalam penulisan ini penulis
membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penculikan
Anak di bawah Umur.
40

Bambang, Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur
Di Wilayah Hukum Polsek kumpeh Ulu, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2018), hlm. 5-6.
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BAB II
METODE PENELITIAN
Metodologi penelitian pada dasarnya adalah langkah dan prosedur yang
akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi. 41 Secara umum
penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan
dan kegunaan tertentu.

42

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah

serangkaian prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka untuk
mendapatkan pengetahuan ilmiah dan ilmu.43 Penelitian ini merupakan sebuah
karya ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, maka dalam penulisan
ini penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:
A. Pendekatan Penelitian
Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normative yuridis (metode penelitian hukum yang dilakukan
dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder), yang mengkaji masalah
sanksi penculikan anak dengan berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku di
Indonesia dalam hal ini hukum Islam dan juga berdasarkan aturan-aturan
hukum Positif.
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis penelitian dalam upaya merumuskan skripsi ini adalah melakukan
penelitian keperpustakaan (library research), yang digunakan dengan cara

41

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi. Cet 1,
(Bandung: Alfabeta vc, 2017), hlm. 97.
42
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R dan D
(Bandung : Alpabeta, 2011), hlm. 3.
43
Suryana, Metode Penelitian, Model PraktiS Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,
bahan ajar perkuliahan, (Jakarta : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 17.

26

mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang
berkaitan dengan pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap tindak
pidana penculikan anak di bawah umur. Adapun jenis datanya, yaitu:
a. Data primer
Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang
diperoleh langsung dari sumbernya atau keseluruhan data hasil penelitian
yang diperoleh dilapangan. 44
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung
yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data
penunjangnya ialah data-data yang diambil dari sumber-sumber yang ada
relevansinya dengan pembahasannya yang berupa buku-buku, majalah,
jurnal, makalah, diklat, internet dan lainnya.
c. Data tersier
Data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut
terhadap bahan-bahan primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum,
kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan kamus-kamus
lainnya.
C. Instrumen pengumpulan data
Guna untuk memperoleh bahan hukum yang objektif, baik kualitas dan
kuantitas, maka metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penelitian ini
adalah studi keperpustakaan (library research) yaitu berwujud studi
44

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi, (Jambi: Syariah Press, 2012),

hlm. 45.
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dokumentasi atau literature pustaka saja, seperti buku, jurnal, ataupun tulisantulisan terdahulu lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur‟an dan Al-Hadits
yang merupakan sumber hukum Islam, dan KHUP serta beberapa peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang anak sebagai sumber hukum
Positifnya. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku atau bahan pustaka
lainnya yang berkaitan dengan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam
terhadap tindak pidana punculikan anak di bawah umur.
D. Teknis analisis data
Dalam penelitian kualitatif ini, ada tiga teknik analisis data. Pertama,
reduksi data, dimana data yang diperoleh akan diringkas dan dibuat catatancatatan secara objektif, dan kemudian memuat ringkasan sementara dari hasil
yang diperoleh. Kedua, penyajian data dalam bentuk pemetaan antara datadata, sehingga dapat diketahui data yang sesuai dengan penelitian ini. Ketiga,
membuat perbandingan hukum dan kesimpulan dari data-data yang sudah
disajikan tersebut.45
E. Sistematika penulisan
Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, antara babnya ada yang
terdiri sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri,
tetapi tetap saling berkaitan antara sub bab dengan bab berikutnya. Untuk
memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jenis mengenai

45

Hasbi Umar, Pedoman Penulisan Skripsi. Cet. 2, (Jambi: Syari‟ah Press, 2014), hlm.

53.
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pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi
pembahasan sebagai berikut:
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori,
dan tinjauan pustaka.
Bab kedua, berisikan tentang metode penelitian, yaitu mengenai
pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data,
metode analisis data, dan sistematika penulisan.
Bab ketiga, menguraikan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam
terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak di bawah Umur.
Bab keempat, menguraikan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum
Islam terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak di bawah Umur.
Bab kelima, penutup, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari babbab sebelumnya dari kesimpulan yang diperoleh tersebut penulisan
memberikan saran sebagai referensi bagi semua pihak baik yang terlibat secara
langsung maupun secara tidak langsung.
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BAB III
TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCULIKAN
ANAK DI BAWAH UMUR
A. Pengertian Tindak Pidana Penculikan Anak di Bawah Umur
1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqih jinayah. Fiqih
jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau
perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang
dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil
hukum yang terperinci dari Al-Qur‟an dan hadist. 46 Hukum pidana Islam
merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqih secara umum merupakan
disiplin ilmu tentang Islam dan syari‟ah, di mana ajaran dasar agama Islam
meliputi tiga aspek pokok, yaitu Iman, Islam, dan Ihsan, atau Akidah,
Syari‟ah dan Akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu
yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu
tauhid, ilmu tentang Islam atau syari‟ah disebut dengan ilmu fiqih, dan ilmu
tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf.
Defenisi jinayah secara etimilogi, jinayah adalah nama bagi sesuatu yang
dilakukan 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

46

Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Lembaga Stusi Islam dan
Kemasyarakatan, 1992), hlm. 86.
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umum, tetapi kemudian dikhususkan bagi perbuatan-perbuatan yang
diharamkan.47
Hukum pidana Islam merupakan syari‟at Allah yang mengandung
kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat.
Syari‟at Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban hak asasi
bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban hak asasi
syari‟at, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang
ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya
pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah dimaksud,
harus ditunaikan untuk memaslahatan dirinya dan orang lain. 48
Adapun secara terminology, jinayah adalah suatu nama bagi perbuatan
yang diharamkan oleh hukum Islam, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta,
maupun

lainnya.

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). 49
Seseorang Wahbah Az-Zahaili jinayah atau jarimah secara Bahasa artinya
adalah dosa atau maksiat, atau setiap kejelekan yang dilakukan seseorang.
Sedangkan menurut syara‟ jinayah memiliki dua pengertian atau terminology,

47

Alie Yafie, Ekslopedi Hukum Islam, Cet. 3, (PT. Kharisma Ilmu), hlm. 175.
Zainuddin, Hukum Pidana islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.
49
Zainuddin, Ibid, hlm. 3.
48
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umum dan khusus, pengertian umum jinayah adalah setiap tindakan yang
dilarang oleh syara‟ baik itu jiwa, harta atau lainnya. 50
Tindakan pidana menurut hukum pidana Islam dikenal dengan istilah
jinayah dan jarimah, dimana keduanya memiliki pengertian yang sama. Para
ahli hukum Islam sering menggunakan kata jinayah untuk menyebut
kejahatan. Jinayah mengandung pengertian 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 dilakukan yang dilarang atau
tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. 51
2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang
disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam
rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada objek hukum. Unsur
mengenai objek hukum tindak pidana merupakan unsur mutlak. Selalu ada
setiap rumusan tindak pidana undang-undang. Apabila tidak disebut di dalam
rumusan tindak pidana, hal itu merupakan pengecualian saja. Dalam rumusan

50

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Cet 1, ( Jakarta: Darul Fikr dan Gema
Insani, 2011), hlm. 540.
51
Asadulloh Al Faruq, Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Islam, Cet 1 (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 16.
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tersebut tidak berarti tidak terdapat unsur objek tindak pidana. Dalam hukum
pidana tidak berpantang dengan perngecualian. 52
Menurut Nurul Irfan, 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
strafbaar 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
maksud yang sama. 53 Oleh 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 undang-undang yang diancam dengan
hukuman). Sedangkan istilah criminal act, oleh negara-negara Eropa
continental dikenal dengan istilah strabaar feit atau delict ketika
diterjemahkan

kedalam

Bahasa

Indonesia

tampaknya

mengalami

keberagaman istilah. Keberagaman istilah ini muncul baik dalam perundangundangan maupun bebagai literatur hukum yang ditulis oleh pakar hukum. 54
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Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.
53
Nurul Irfan, Cet 1, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.
54
Evi Hartatnti, Tindak Pidana Korupsi, Cet 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),
hlm. 5.
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3. Pengertian Tindak Pidana Penculikan
Menurut Moeljatno kejahatan dalam bahasa belanda disebut misdeijven
yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan melanggar
hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum, mengenal
definisi, kejahatan adalah merupakan bagian dari melawan hukum atau delik,
bagian lainnya adalah pelanggaran. 55 Kejahatan menurut G. W. Bawengan
dibedakan menjadikan 3 yaitu:
a. Pengertian secara praktis adalah setiap pelanggaran normal sosial yang ada
dalam masyarakat, dengan kata lain bahwa suatu perbuatan dikatakan
kebaikan bila dia berada

dalam sisi garis yang telah diterapkan oleh

norma.
b. Pengertian secara relegius ialah dalam ajaran agama dikenal dikotomi
kebaikan bila perbuatan itu selesai dengan yang telah ditetapkan oleh
Allah SWT, dan sedangkan suatu perbuatan yang dikatakan kejahatan bila
perbuatan itu melanggar perintah Allah SWT, dan tidak menjauhi
larangannya, perbuatan ini atau kejahatan ini, identik dengan dengan dosa
diancam dengan api neraka terhadap mereka yang melakukan dosa.
c. Pengertian secara yuridis, kejahatan secara yuridis dapat dilihat dalam
KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membedakan antara
perbuatan yang di golongkan sebagai sesuatu pelanggaran, dan perbuatan
yang digolongkan sebagai suatu kejahatan. KUHP sendiri terdiri dari 3
(tiga) buku yaitu:
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Moeljatno,Pustaka sudut hukum, (Yogyakarta: Pustaka Media, 2015), hlm. 1-2.
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a. Buku pertama berisikan tentang peraturan umum
b. Buku kedua berisikan tentang kejahatan
c. Buku ketiga berisikan tentang pelanggaran.
4. Anak dan Kedudukannya
a. Pengertian Anak dan Hubungan orang Tua Dengan Anak
Anak

dalam

peraturan

undang-undang

Indonesia

mempunyai

bermacam-macam batasan. Hal ini dikarenakan, hukum positif di
Indonesia melihat batasan mengelompokan anak dari segi umur. 56 Dalam
KUHP, seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya
ketika belum berumur 16 tahun, seperti yang terdapat pada Pasal 45
KUHP:
“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjaring),
karena melakukan perbuatan sebelum berumur enam belas tahun,
hakim dapat menentukan: Memerintahkan supaya yang bersalah
dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya,
tanpa pidana apa pun atau memerintahkan supaya yang bersalah
diserahkan dengan pemerintah, yaitu jika perbuatan merupakan
kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492,
496, 497, 505, 514, 517, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum
lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan
atau salah satu pelanggaran tersebut di atas dan putusannya menjadi
tetap, atau menjatuhkan pidana”.
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Wahluyadi, Hukum Perlindungan Anak, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2012), hlm. 23.
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Melihat dari sisi pasal diatas, KUHP menganggap bahwa seseorang
yang belum berumur 16 tahun ke atas dapat disebut anak karena tidak
dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana di dalam
undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pengertian
anak terdapat pada pasal 1 nomor 1 yaitu:
“anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua
puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
Adanya konvensi hak anak menghasilkan kesepakatan mengenai
batasan unsur umur seseorang anak ditetapkan dalam Undang-undang No.
23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di dalam undang-undang
tersebut pengertian anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini
terdapat dalam pasal 1 nomor 1 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa
pengertian anak dalam hukum positif adalah seseorang yang belum berusia
18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Artinya
secara tidak langsung, hukum positif menaruh perhatian kepada anak
bahwa menghargai calon anak yang masih berada di dalam kandungan
karena sudah sangat dianggap keberadaan hidupnya. 57
Anak berasal dari keluarga adalah lembaga terkecil di dalam
masyarakat dan dari sanalah seseorang anak mendapatkan pendidikan
untuk pertama kalinya. Pada intinya, keluarga berasal dari adanya suami
dan istri yang akhirnya keluarga sebagai orang tua. Ini di katakan di awal
keluarga

sebagai

lembaga

dimana

57

seseorang anak mendapatkan

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
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pendidikan untuk pertama kalinya maka orang tua adalah pihak yang
paling utama dan bertanggungjawab dalam mengembang tugas tersebut
hubungan antara anak dan anak pada dasarnya yang tidak akan pernah
putus. Ini merupakan hubungan seumur hidup. Oleh karena itu, pihak di
dalam hubungan ini, yaitu orang tua dan anak dapat menjaga dan saling
menghormati keberadaan masing-masing.
Kedua unsur ini juga yang menjadi dasar dari penetapan fase-fase
yang dilalui oleh manusia dari sejak lahir sampai dengan usia dewasa
yaitu:
a. Fase pertama: fase tidak adanya kemampuan berfikir (indrak)
Menurut para fuqaha, fase ini dimulai sejak lahir dan berfikir pada
usia 7 (tujuh) tahun. Pada fase ini seseorang dianggap tidak
mempunyai kemampuan untuk berfikir dan disebut dengan anak-anak
yang belum mumayyiz walaupun pada kenyataannya, tamyiz tidak
terbatas pada usia tetapi juga dipengaruhi dengan lingkungan,
pengaruh

keluarga

dan

lain-lainnya.

Pembatasann

dengan

menggunakan usia 7 tahun agar bisa berlaku pada semua orang.
b. Fase kedua: fase kemampuan berfikir lemah
Fase ini dimulai dari usia tujuh sampai usia baligh. Mayoritas fuqaha
membatasinya pada usia 15 tahun, karena seseorang pada usia itu
telah dianggap dewasa walaupun belum mengetahui makna dewasa
sesungguhnya. Pada fase ini, jika seseroang anak yang telah mumayyiz
melakukan tindak pidana maka dia tidak dapat dikenakan tindak
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pidana, akan tetapi dikenakan tanggugjawab ta‟dibi yaitu hukuman
yang bersifat pendidikan. Artinya si anak tidak dapat dianggap sebagai
residivisi atau pengulang kejahatan jika tindak pidana tersebut
dilakukan lagi.
c. Fase ketiga: fase kekuatan berfikir penuh (sempurna)
Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia kecerdasan atau dewasa,
yaitu sejak usia lima belas tahun. Pada fase ini, seseorang dapat
dikenakan hukuman pidana atas tindak pidana apapun yang telah
dilakukan dan tidak dapat diwakili kepada orang lain.
Membicarakan anak, tidak lepas dari keberadaan orang tua. Hubungan
diantara keduanya adalah hubungan timbal balik dan seharusnya saling
menguntungkan. Hubungan antara orangtua dengan anaknya adalah
hubungan yang alami‟ah dan berjalan dengan apa adanya. Tidak ada
peraturan yang dapat mengatur bagaimana jalannya hubungan tersebut.
Islam sebagai agama yang paling mulia yang mengatur bagaimana
orangtua memperlakukan anaknya begitu juga sebaliknya. Di dalam
hukum positif, yaitu Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak, pembahasan mengenai orangtua dan anak lebih dititik
beratnya kepada hak dan kewajiban.
Di dalam Islam, anak merupakan amanah dari hasil kerja yang terbaik
sehingga anak mempunyai keistimewaan tersendiri jadi orangtua tidak
boleh membedakan perlakuan antara anak yang satu dengan anak yang
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lainnya mengasuhnya sehingga dapat dapat menjadi manusia-manusia
yang dapat dibanggakan.
b. Perlindungan Anak
Banyak sekali peraturan yang mengatur tentang kepentingan anak
selain dari keberadaan KUHP dari segi pidana dan KUHAP perdata dari
segi perdataan.

Undang-undang Nomor

1 Tahun

1974 tentang

perlindungan perkawinan adalah awalnya dimana anak dibahas pada Bab
IX Pasal 42-47 kemudian lahirnya undang-undang Nomor 4 tahun 1979
tentang kesejahteraan anak dan juga dengan peraturan Nomor 2 tahun
1988 tentang usaha kesejahteraan anak dan terakhir adalah undang-undang
Nomor 23 tahun 2020 tentang perlindungan anak.
Orang tua adalah pihak yang paling diwajibkan dalam menjaga dan
dan memelihara ditumbuh kembangnya anak di dalam menjalankan
kehidupan. Kewajiban ini juga diatur di dalam pasal 26 undang-undang 23
tahun 2002 tentang perlindungan anak yang pada dasarnya, kewajiban
orang tua adalah sebagai berikut:
1. Mengasihi, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat dan
minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada anak-anak.
Kesejahteraan dan perlindungan anak bukan masalah milik orangtua
saja tapi juga milik semua elemen di dialamnya. Di dalam undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga dijelaskan
pemerintah, yaitu sebagai berikut:
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1) Bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap
anak.
2) Berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan
sarana, dan perasarana dalam menyelenggarakan perlindungan
anak.
3) Menjamin perlindungan pemeliharaan perlindungan anak.
4) Menjamin penyelenggaraan.
Menjamin

anak untuk mempergunakan

haknya

dalam

menyampaikan pendapat. 58
Di dalam hadist di atas, Allah SWT menegaskan bahwa sampai
kapanpun, anak adalah anak dan tetap menjadi milik orang tua. Anak
merupakan hasil kerja terbaik dari orangtua sehingga Allah membolehkan
orangtua menikmati harta dari anak tersebut.
Walaupun anak sepenuhnya milik orangtua yang diamanatkan dari
Allah SWT, orangtua tetap tidak boleh seenaknya saja menghilangkan
miliknya tersebut. Allah SWT menegaskan bahwa keberadaan anak adalah
anugrah tersendiri bagi orang tua sehingga para orangtua tidak boleh
berusaha menghilangkan anaknya hanya karena takut miskin hanya karena
adanya anak. Allah sudah sangat menjamin keberadaan setiap anak-anak
yang lahir didunia ini sehingga tidak ada alasan bagi orangtua untuk tidak
dapat melindungi anaknya dengan baik.
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Darwin, Hukum Anak Indonesia, (Jakarta: PT. Citra Adya Bakti. 2003), hlm. 6.
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5. Konsep Anak dalam Hukum
a. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam
Anak adalah karunia pemberian Allah SWT yang keberadaanya
merupakan anugrah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak
setiap kodrat memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang
harus dijunjung tinggi oleh siapapun. tidak semua orangtua bisa
memilikinya, anak hanya diberikan kepada keluarga yang dikehendakinya
untuk mengemban amanah. 59
Anak adalah masa depan yang siap memakmurkan ibu pertiwi,
tantaran masa depan siap melindungi tanah tumpah darah dari serangan
dan rombongan 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.
Adapun pengertian anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), anak dapat diartikan sebagai keturunan yang kedua, anak juga
memiliki pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu juga
anak pada hakikatnya seorang yang berada pada masa perkembangan
tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. 60
Disisi lain anak juga merupakan ibu masa depan yang siap
mencerdaskan putra putri bangsa hingga menjadi tokoh-tokoh yang handal
di berbagai bidang kehidupan dan sanggup memelihara keharmonisan
59
60

Kekerasan Terhadap Anak Dimata Anak Indonesia, (Jakarta: UNICEF, 2005). Hlm. 2.
Kbbi.web.id di akses pada tanggal 09 Agustus 2019 pada jam 18:30 WIB.
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serta kehormatan rumah tangga. Bila ibu masa depan baik, maka akan baik
pulalah umat manusia namun bila ibu itu tersesat, maka umat manusia pun
akan tersesat dan terjatuh dalam jurang kehancuran. Karena itu Islam
senantiasa memberi perlindungan terhadap kehidupan anak semenjak dia
masih berupa sperma (mani) yang berada di dalam rahim ibu. 61
Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah
apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah baligh. Dan salah
satunya tanda baligh adalah telah sampai ia umur 15 tahun. Menurut
Abdul Qadir Audah, anak dibawah umur dapat ditentukan bahwa bagi
laki-laki itu belum sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan
yang belum pernah hamil. Menurut Jumhur Fuqaha bahwa kedudukan
anak laki-laki dan anak perempuan sama yaitu tentang kedewasaannya
yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihat kecerdasannya. Dari
berbagai pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut
Islam adalah ikhtilam namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya.
Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan iklim, suhu, dan tabi‟at
seseorang serta lingkungan disekitarnya. 62
Pada masa remaja merupakan masa anak mengalami perubahan cepat
dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan kecemasan, sikap sosial
dan kepribadian. Masa remaja adalah masa goncangan karena banyaknya
perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang terkadang-kadang
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Abu Hadian Shafiyarrahman. Hak-Hak Anak dalam Syariat Islam, Cet 1 (Dari Janin
Pasca Kelaahiran, 2003), hlm. 5-6.
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Abdullah Alif Alit Al-Jawi, (Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya
Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam).
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menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa
dinilai sebagai perbuatan nakal. 63
Disisi lain, Taufiq Firdaus dalam Majalah Median Pembinaan
mengemukakan bahwa : Anak adalah amanat dari Allah bagi manusia,
karena itu setiap orang yang dikaruniai anak mempunyai kewajiban untuk
mengurus, memelihara dan mendidiknya agar amanah itu dapat sampai
tujuan pemberian amanah, yaitu menjadikan sebagai pengabdian sang
pencipta.64 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 : 71)

ّ ٰ َو
ًّللاُ َج َع َم نَـ ُكىۡ ِّي ٍۡ اَ َۡفُ ِس ُكىۡ اَ ۡش َواجًا َّو َج َع َم نَـ ُكىۡ ِّي ٍۡ اَ ۡش َوا ِج ُكىۡ تَُِ ۡيٍَ َو َحف َ َدج
ّٰ ت
ٌَّللاِ هُىۡ يَ ۡكفُس ُۡو
ِ َّو َز َشقَ ُكىۡ ِّيٍَ انطَّيِّ ٰث
ِ ًَ اِ ِم ي ُۡؤ ِيُُ ۡىٌَ َوتُِِ ۡع
ِ َتؕ اَفَثِ ۡانث
Artinya:
“dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis
kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu,
serta memberimu rezeki dari yang baik mengapa mereka beriman
kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”. (Q.S. AnNahl:71) 65
Juga dalam ayat yang lain disebutkan (Q.S. Al-Isra‟:70)

...َونَقَ ْد َك َّس ْيَُا تَُِي آ َد َو
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Gatot Supramono. Hukum Acara Pengadilan Anak, Cet 3, (Jakarta: Djambatan, 2007),
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Media Pembinaan, (Bandung: Juli 1997), hlm. 22.
An-Nahl (16) : 71.

hlm. 2.
65
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Artinya:
“dan sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu adam...”. (Q.S. AlIsra‟: 70) 66
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 orangtuanya dan orang tua
tidak memelihara keturunan yang merupakan buah dari perkawinannya
maka niscaya ia akan menjadikan noda bagi keluarganya, bahkan bagi
anak itu sendiri.67
b. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif
Anak dapat di artikan sebagai seseorang yang melahirkan akibat
hubungan antara pria dan wanita jika terikat dalam suatu ikatan
perkawinan, dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai
orang belum dewasa (minderjarig/person under age), pengertian anak ini
menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan
upaya pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) terhadap anak
yang melakukan tindak criminal, dalam tingkat usia berapakah anak yang
berperilaku criminal dapat di pertanggung jawabkan secara pidana. 68
Beberapa Hukum Positif di Indonesia memberikan pengertian yang
authentic tentang anak, pada umumnya pengertian anak adalah mereka66

Al-Isra‟ (17) : 70.
Umar Hasyim. Cara Mendidik Anak dalam Islam, Cet 3, (Surabaya: Bina Ilmu, 1991),
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Paulus Hadisuprapto.Delinkuensi Anak Pemehaman Dan Penanggulangannya,
(Malang: Selaras, 2010), hlm. 1.
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mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berumur
18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, hal ini dapat dilihat dari
beberapa peraturan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak :
Dalam pasal 1 butir 1 pengertian anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam
kendungan.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak :
Dalam pasal 1 ayat 1 Anak adalah orang yang dalam perkara anak
nakal telah berumur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun
dan belum pernah menikah.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak :
Dalam pasal 1 ayat 2 didefinisikan sebagai seseorang yang belum
mencapai umu 21 tahun dan belum pernah kawin.
4. Pasal 330 KHU Perdata menentukan bahwa : “belum dewasa
adalah mereka yang mencapai umur genap 21 (dua puluh satu)
tahun dan tidak kawin sebelumny”. Pengertian pada pasal 330
KHU Perdata menunjukkan kedudukan seseorang yang masih
dikategorikan sebagai anak-anak.
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c. 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 Pasal 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 terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua
memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.69
Maka paling tidak ada 19 hak anak diantaranya:
a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang,
dan berpatisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi (Pasal 4).
b. Setiap anak berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri dan
status kewarganegaraan (Pasal 5).
c. Setiap anak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan
bereksfresi dengan singkat kecerdasan dan usianya, dalam
bimbingan orang tua (Pasal 16).
d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan
diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1).
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Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 12.
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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
orag lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku (Pasal 7 ayat 2).
f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan
sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecendasannya
sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1).
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 informasi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya demi mengembangkan diri sesuai
dengan nilai-nilai kesusilaan dan keputusan (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).
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k. Setiap anak yang mengandung cacat berhak memperoleh
rihabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan tahap kesejahteraan
sosial (Pasal 12).
l.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak
lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak
mendapat

perlindungan

dari

perlindunga:

Diskriminasi,

Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, 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 terkakhir (Pasal 14).
n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
Penyalahgunaan politik, perlibatan dalam sangketa bersenjata,
perlibatan dalam kerusakan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang
mengandung unsur kekerasan, dan perlibatan 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).
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q. Setiap

anak

yang

dirampas

kebebasannya

berhak

untuk

mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya
dipisahkan 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 dari penjelasan diatas mengenai hak-hak yang harus diperoleh
oleh seorang anak dari orang dewasa maka selayaknya mendapatkkan
perhatian dari semua pihak, terhadap perlindungan dan kesejahteraan
sehingga ia mampu untuk melangsungkan kehidupan dan menjalankan
kewajiban. 70
d. 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. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib
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Nasir Djamil, Ibid, hlm. 21.
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diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan.

71

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan
anak, adapun kewajiban anak dapat dilihat pasal 19 setiap anak
berkewajiban untuk: 72
1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, menyayangi teman.
3. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
4. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulai.
Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak
dari segala manusia untuk dihormati dan dita‟ati. 73
Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, ta‟at
dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan firman
Allah SWT dalam Al-Qur‟an Surah Al-Lukman ayat 14, yang berbunyi:

ْصهُهۥُ فًِ عَا َيي ٍِْ أَ ٌِ ٱ ْش ُكس
َ ٰ ِٱْلَ ٰ َسٍَ تِ ٰ َىنِ َديْ ِه َح ًَهَتْهُ أُ ُّي ۥهُ َوهًُْا َعهًَٰ َوهْ ٍٍ َوف
ِ ْ َو َوصَّ يَُْا
ُصيس
ِ ًَ ْنًِ َونِ ٰ َىنِ َديْكَ إِنَ ًَّ ٱن
Artinya:
“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua
orang tua ibu dan bapak, ibunya mengadungnya dalam keadaan lemah
yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.
Berdasarkan kepadaku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepadakulah
kembalimu”. (Q.S. Luqman ayat:14). 74
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Nasir Djamil, Ibid, hlm. 22.
Undang-Undang Nomor 35 Pasal 19 Tahun 2014.
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Setya Wahyudi,Implementasi ide diversi dalam pembaruan system peradilan pidana
anak di inddonesia, (Yogyakarta:Sinar Grafika,2011), hlm. 26.
74
Luqman (31) : 14.
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Anak diwajibkan mencintai keluarga, seperti saudara kandung,
saudara ayah dan saudara ibu. Kewajiban mencitai masyarakat seperti
tetangga, karena tetangga hidup bersama dengan keluarga (ayah-ibu). Di
dalam 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 teman-temannya.
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur‟an Surah An-Nisa ayat 36 yaitu:

۟ ٱَّللَ َو ََّل تُ ْشس ُك
۟ وٱ ْعثُ ُد...
َّ وا
ىا تِ ِهۦ َشيْـًا ۖ َوتِٲنْ ٰ َىنِ َديْ ٍِ إِحْ ٰ َسًُا َوتِ ِري
ًًَٰ َٱنْقُسْ تًَٰ َوٱنْيَ ٰت
َ
ِ
ة
ِ ُُ ُاز ٱنْج
ِ َوٱنْ ًَ ٰ َس ِك
ِ از ِذي ٱنْقُسْ تًَٰ َوٱنْ َج
ِ يٍ َوٱنْ َج
Artinya:
“dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib karabat, anak-anak
yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh”.
(Q.S. An-Nisa ayat: 36) 75
Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak yang mulia sebagai wujud
kesholehan sosial yang membuat hubungan antar anak dengan orangtua,
dan antara anak dengan anak agar dapat teratur dan menunjukkan sikap
yang beradab. Akhlak adalah berasal dari hati, tempat munculnya
tindakan-tindakan suka rela, tindakan yang benar-benar atau salah.
Dan anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat lahirnya, tempat
tinggal dan hidup, juga segenap sahabat dan kerabat yang berada. Air yang
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An-Nisa‟ (4) : 36.
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kita minum, hasil bumi yang kita makan, maka kita harus mencintai serta
membela kehormatan tanah air kita.
Melalui pembelajaran dan kewajiban beretika dan berakhlak mulia,
diharapkan akan diperolah anak yang cerdas, lagi bertanggungjawab yang
memiliki tingkat kesopanan dan kepekaan yang tinggi terhadap sesama.
Dengan demikian, diharapkan anak menajdi pribadi baik yang positif akan
berguna bagi perbaikan Bangsa dan Negara.
B. Faktor Penyebab terjadi Penculikan Anak di bawah umur
Anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kendungan. 76
Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia didalam
hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku
demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat
dikategorikan sesuatu dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan norma.
Pelaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi
masalah. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat
menimbulkan permsalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. 77
Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar
norma–norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. 78 Kejahatan sifatnya
subjektif dan relative tergantung pada tempat, waktu dan masyarakat tertentu
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlidungan anak.
Nursariani Simatupang dan Faisal. Hukum Perlindungan Anak, (Medan: Pustaka Prima,
2018), hlm. 39.
78
Kartini Kartono. Pashologi Sosial, (Jakarta: Grafindo Persada, 2018), hlm. 140.
77
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serta dapat pula ditambahkan sifat yang penting pula yaitu kejahatan yang
bersifat abadi, akan ada terus selama ada norma-norma masyarakat dan selama
ada manusia. 79 Secara umum faktor penyebab tindak pidana penculikan
terhadap anak adalah faktor internal dan faktor eksternal.
1. Faktor internal
Faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor
tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, seperti, faktor
umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kewajiban dan lainlainnya.
2. Faktor eksternal
Faktor eksternal adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya
kejahatan karena sebab yang ada diluar individu. Faktor eksternal ini,
oleh para ahli kriminologi biasa disebut dengan faktor lingkungan. Salah
satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik,
yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan
tidak baik dimana disitu anak-anak memerlukan perlindungan dan
pendidikan serta pengetahuan yang baik.
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Nursariani Simatupang dan Faisal. Hukum Perlindungan Anak, (Medan: Pustaka Prima,
2018), hlm. 39
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C. Unsur Pidana Dalam Tindak Penculikan Anak Di Bawah Umur
Tindak pidana penculikan termasuk ke dalam kejahatan terhadap
kemerdekaan orang, di mana seseorang dirampas kemerdekaannya baik hak
hidup dan perikehidupannya.
Tindak pidana penculikan telah dibahas dalam peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana penculikan termasuk ke
dalam kejahatan terhadap kemerdekaan orang hal tersebut dibahas dalam Bab
XVIII KUHPidana, hal mengenai tindak pidana penculikan diatur dalam:
Pasal 328 KHUPidana:
“Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya
atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan
orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan
orang lain, atau untuk menepatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam
Karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
Pasal 330 KHUPidana:
“Barang siapa menarik seseorang yang belum cukup umur dari
kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau diri
penguasaan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun”.
“Bila mana dalam itu dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau
ancaman kekerasan, atau bila mana anaknya belum berumur dua belas
tahun dijatuhkan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
Pasal 331 KUHPidana:
“Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum
dewasa yang ditarik atau menarik sendiri dari kekerasan yang menurut
undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang
berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan
pejabat kehakiman kepolisian diancam dengan penjara paling lama empat
tahun, atau jika anak itu berumur dibawah dua belas tahun, dengan pidan
penjara paling lama tujuh tahun”.
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Perbuatan penculikan merupakan perampasan kemerdekaan terhadap diri
seseorang, terletak pada perbuatan melarikan orang atau membawa orang. Jadi
perbuatan itu merupakan tindakan penguasaan atas diri seseorang yang dibawa
atau dilarikan, atas perintah yang ditaati, atau atas paksaan secara fisik, karena
mengikuti kehendak si pelaku, sehingga orang itu didalam penguasaan si
pelaku, dalam hal ini korban terperdaya sebagai akibat tipu muslihat, dan yang
bersangkutan (korban) tidak akan mengikutinya apabila diketahui maksud yang
sebenarnya dari si pelaku.
Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk
perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kebembang serta berhak
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah
mengalami perubahan, pasal 1 berbunyi: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah
Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan
memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain”.
Sebenarnya pasal 23 ini sudah sangat jelas bahwa negara serta pemerintah
terkait juga memiliki kewajiban dalam menjamin dan memperhatikan
perlindungan anak.
Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan

anak

menimbang

bahwa
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negara

Indonesia

menjamin

kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang
merupakan hak asasi manusia. Dan setiap anak berhak atas berlangsungan
hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan krisminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.
Secara

khusus

Indonesia telah memiliki aturan

yang mengatur

perlindungan terhadap anak. Aturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.
Berdasarkan undang-undang ini, seseorang yang melakukan penculikan
anak dapat dijerat dengan Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidanannya paling lama 15 (Lima
Belas) Tahun.
Adapun bunyi Pasal 83 yaitu:
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Selengkapnya bunyi Pasal 76F yaitu:
“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan,
dan atau perdagangan anak”.
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Perbuatan penculikan di Indonesia sebagian besar terjadi di kota-kota
besar dengan jumlah yang sangat tinggi, target penculikan biasanya terjadi
terhadap anak-anak walaupun tidak menutup kemungkinan banyak juga orangorang dewasa khususnya perempuan yang dijadikan target.
Anak-anak selalu menjadi target penculikan, dikarenakan anak-anak
dianggap masih polos dan gampang untuk ditipu daya oleh para pelaku
kejahatan, anak-anak di culik untuk kemudian diperdagangkan. Hal ini
biasanya terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan dari orang tua yang
dikarenakan kesibukannya dan beban perekonomian yang semakin berat
sehingga memicu semakin tingginya terhadap tingkat penculikan terhadap
anak.
Ditinjau dari hukum Islam unsur-unsur jarimah atau tindak pidana
dibedakan menjadi 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 dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan
sebuah jarimah baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif.
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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. 80
Adapun perbuatan manusia dapat dipandang sebagai jarimah jika
memenuhi unsur-unsur berikut:
1. Unsur formil, yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai
jarimah. Jarimah tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam nash.
Alasan harus ada unsur ini, antara lain firman Allah dalam Q.S. Al-Isra‟
ayat 15 yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hamba-Nya
sebelum mengutus utusan-Nya. Ajaran ini berisi ketentuan bahwa
hukuman akan ditimpakan kepada mereka yang membangkang ajaran
Rasul Allah. Khusus untuk jarimah ta‟zir, harus ada peraturan dan
undang-undang yang telah dibuat oleh penguasa. Allah berfirman dalam
Q.S. Al- Isra‟ Ayat 15 berbunyi:

ٌاش َزج
َ ٍَّي ٍِ ٱهْتَد َٰي فَئَِ َّ ًَا يَهْت َ ِدي نَُِفْ ِس ِهۦ ۖ َو َي
ِ َْمَّ فَئََِّ ًَا ي
ِ ضمُّ َعهَيْهَا ۚ َو ََّل تَ ِص ُز َو
ً ث َزس
َ ِو ْش َز أُ ْخ َس ٰي ۗ َو َيا ُكَُّا ُي َع ِّرتِيٍَ َحتًَّٰ ََثْ َع
ُىَّل
Artinya:

“Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka
sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barang
siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri.
Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi
kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul”.
(Q.S Al-Isra‟: 15).81
2. Unsur materil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar
telah dilakukan. Hadist Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu
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Nurul Irfan dan Masyaroh, Fiqh Jinayah, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 2-3.
Al-Isra‟ (17) : 15.
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Hurairah mengajarkan bahwa Allah melewatkan hukuman untuk umat
Nabi Muhammad SAW. Atas sesuatu yang masih tergantung dalam hati,
selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengejarkan dengan nyata.
3. Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini
menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikarenakan atas orang
yang telah baligh, sehat akal, dan ikhtiar (berkebebasan berbuat). 82

82

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung:
Alumni Bandung, 2005), hlm. 1.
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BAB IV
SANKSI HUKUM PENCULIKAN MENURUT HUKUM ISLAM
A. Sanksi hukum penculikan menurut hukum Islam
Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan
dari al-fiqh al-Islamy atau dalam konteks tertentu dari as-syari‟ah al-Islamy.
Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut Islamic Law. Dalam
Alquran dan Sunnah, istilah al-hukm al-Islam tidak ditentukan. Namun, yang
digunakan adalah kata syari‟at Islam, yang kemudian dalam penjabarannya
disebut istilah fiqh. Yaitu:
Artinya: “Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu dari
padanya”. (Abdul Hamid Hakim).
Dalam perkembangan ilmu fiqh/ ushul fiqh yang demikian pesat, para
ulama ushul fiqh telah menetapkan definisi hukum Islam secara terminologi di
antaranya yang dikemukakan oleh Al-Baidhawi dan Muhammad Abu Zahra,
Al-Baidhawi memukakan sebagai berikut:
“Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik
berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat wadl‟iy”.
Adapun Muhammad Abu Zahra, memukakan sebagai berikut:
Khithab (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf
yang bersifat memeritahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah
terjadinya, baik titik itu mengandung tuntutan (perintah dan larangan) atau
semata-mata menerangkan pilihan (kebolehan memilih) atau menjadikan
sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang terhadap sesuatu hukum.
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Uraian di atas memberikan asumsi bahwa hukum dimaksud adalah hukum
Islam. Sebab, kajiannya dalam perspektif hukum Islam, maka dimaksudkan
pula adalah hukum syara‟ yang bertalian dengan perbuatan manusia dalam
ilmu fiqih, bukan hukum yang bertalian dengan akidah dan akhlak. 83 Pendapat
Mazhab Syafi‟i mengenai sanksi hukum terhadap pelaku penculikan anak
dapat dijumpai dalam beberap kitab fikih Mazhab Syafi‟i dan kitab-kitab fikih
lainnya, di antaranya adalah sebagai berikut:
a. Kitab al-Syirazi, al-Muhazzab fi Fiqh al-Iman al-Syafi‟i Radiya Allah
„Anhu, karya Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuz Abadi alSyirazi. Dalam kitab ini disebutkan sebagai berikut:
Artinya: “Pasal menerangkan. Jika seseorang menculik orang merdeka
yang masih kecil (anak-anak) tidaklah dipotong tangannya karena
bahwasanya yang diculik itu bukan merupakan harta. (Abu Ishak Ibrahim
bin Ali bin Yusuf al-Fairuz Abadi al-Syirazi, al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam
al-Syafi‟i Radiya Allah „Anhu, juz 2, H. 281).
b. kitab mugni al-Muj ila Ma‟rifah Ma‟ani al-Minhaj, karya Muhammad alKhab al-Syarbain. Dalam kitab ini disebutkan sebagai berikut:dari
beberapa kutipan di atas dapat diketahui bahwa menurut Mazhab Syafi‟i
pelaku penculikan anak tidak dikenakan hukuman had berupa potong
tangan. Akan tetapi pelakunya dikenakan hukuman ta‟zir. Alasan pendapat
ini adalah bahwa anak kecil bukan merupakan objek pencurian karena
bukan merupakan harta, sedangkan pencurian yang dikenakan hukuman
83
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had

potong

tangan

adalah

pencurian

yang

dilakukan

terhadap

harta/kekayaan sedangkan anak bukan merupakan harta/kekayaan. (AlSyirazi, al-Muhazzab, h. 281).
Landasan hukum yang dipergunakan oleh Mazhab Syafi‟i dalam rangka
mendukung pendapatnya tersebut adalah hadist berikut:

ً نى تكٍ انيد تقطع عه:عٍ عائشح زْي ّللا عُها أَها قانت. عهد زسىل
ّللا صهً ّللا عهيه وسهى في انشيء انتافه
Artinya:
“Dari Aisyah r.a bahwasanya ia berkata: tidaklah dipotong tangan
seseorang pada masa Rasulullah SAW karena mencuri sesuatu yang
tidak bernilai. (Imam al-Nawawi, al-Majmu‟ Syarh al-Muhazzab, juz
15, h. 256, 258).
Hadis tersebut dipahami bahwa pencurian yang pelakunya dikenakan
hukuman had berupa potong tangan adalah pencurian yang dilakukan atas
sesuatu yang memiliki nilai. Jika pencurian tersebut dilakukan terhadap sesuatu
yang tidak memiliki nilai maka pelakunya tidak dijatuhi hukuman had berupa
potong tangan seperti mencuri anak kecil. 84
Demikian pendapat dan dalil yang digunakan oleh Mazhab Syafi‟i
mengenai sanksi terhadap pelaku penculikan anak. Akan dilihat bagaimana
hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.

Khairil Azmi Nasution, “Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara” dalam Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak dan Hukum islam,EduTech Vol. 5 No.1 Maret 2019.
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Bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban
penculikan adalah dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan,
pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat diatur
dalam Pasal 68 ayat (1) sebagai berikut:
Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau
perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan
melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan
rehabilitasi terhadap penculikan anak terhadap dua ketentuan pidana yaitu:
a. Pelaku penculikan pasif, yakni orang yang mengetahui dan sengaja
membiarkan anak dalam kondisi darurat, yakni anak sebagai korban
penculikan. Sanksi terhadap pelaku penculikan pasif adalah pidana paling
lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Tiga Ratus Juta Rupiah. Hal
ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 sebagai berikut:
“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

b. Pelaku penculikan aktif, yakni orang yang secara langsung menculik
anak baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk dijual. Sanksi
terhadap pelaku penculikan aktif adalah pidana penjara antara 15 sampai
3 tahun dan denda antara tiga rarus juta rupiah sampai enam puluh juta
rupiah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 sebagai berikut:
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“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik
anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana penjara pali lama
15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling
dikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.85

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan
kemauan Pancasila manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketenteraman
masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan
agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti
mencintai keadilan. Hal ini, berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari
Alquran dalam Surah An-Nisa‟ ayat 65:

ج ُدوا فِي
َ ون َح َّت َٰى ي َُح ِّكم
َ ِّك ََل ي ُْؤ ِم ُن
َ َف ََل َو َرب
ِ ُوك فِي َما َش َج َر َب ْي َنهُ ْم ُث َّم ََل َي
َ ضي
ْت َوي َُسلِّمُوا َتسْ لِيمًا
َ أَ ْنفُسِ ِه ْم َح َرجً ا ِممَّا َق
Artinya:
“Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya, tidak beriman hingga
mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka
perselisihan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati
mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima
dengan sepenuhnya.” (Q.S. An-Nisa‟ ayat : 65).86
Dalil hukum dari ayat Alquran di atas, dapat diketahui dan dipahami
bahwa Allah menjelaskan walaupun ada orang-orang yang mengaku beriman,
tetapi pada hakikatnya tidaklah beriman selama mereka tidak mau mematuhi
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putusan hakim yang adil, seperti putusan Nabi Muhammad SAW. Sebagai
Rasul yang pernah menetapkan penyelesaian perselisihan diantara umatnya. 87
B. Sanksi Hukum Menurut Hukum Pidana Islam
Hukuman dalam bahasa Arab disebut Uqubah yang artinya mengiringinya.
Adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir
Audah hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan
masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara‟.88
Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:
Artinya: “Hukuman adalah pembahasan atas pelanggaran perintah
syara‟ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarkat”.
Adapun Pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Qadir „Audah sejalan
dengan yang dikemukakan oleh pemikiran lain, seperti sayyid sabiq,
menyatakan bahwa jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu
perbuatan yang diberi peringatan dan larang oleh syar‟i (Al-Quran dan Sunnah)
karena akan mendatangkan kemadharatan pada agama, jiwa, akal, harta, dan
kehormatan.
Adapun maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan
menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal
mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmatan lil „alamin, untuk memberikan
petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan demikian untuk
memperbaiki individu dalam menjaga kemaslahatan dan ketertiban sosial. Bagi
Allah sendiri tidaklah akan memudahkan kepadanya apabila manusia di bumi
87
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ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberikan manfaat kepada Allah
SWT apabila manusia dimuka bumi ta‟at kepada-Nya. Firman Allah sebagai
beriku:

ۡ ض َف
ٗ َٰي
اس ِب ۡال َح ِّق َو ََل َت َّت ِب ِع ۡال َه َٰوى
َ دَاو ُد اِ َّنا َج َع ۡل َٰن
ِ ك َخل ِۡي َف ًة فِى ۡاَلَ ۡر
ِ اح ُكمۡ َب ۡي َن ال َّن
َٰ
َٰ
للا لَهُمۡ َع َذاٌٌ َشد ِۡي ٌد ِب َما
ِ ّ للاؕ اِنَّ الَّذ ِۡي َن يَضِ لو ۡو َن َع ۡن َس ِب ۡي ِل
ِ ّ ك َع ۡن َس ِب ۡي ِل
َ ََّفيُضِ ل
ٌ
ِ َنس ُۡوا َي ۡو َم ۡالح َِسا
Artinya:
“Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan keputusan perkara
di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa
nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orangorang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena
mereka melupakan hari perhitungan”. (Q.S. Shad: 26).89
Allah berfirman:

َٰ
ُ َِٰٰۤيـا َ وي َها الَّذ ِۡي َن َٰا َم ُن ۡوا ُك ۡو ُن ۡوا َقوَّ ام ِۡي َن ِب ۡالق ِۡسط
لِل َولَ ۡو َع َٰ ٓلى اَ ۡنفُسِ ُكمۡ اَ ِو ۡال َوالِ َد ۡي ِن
ِ ّ ِ ش َهدَ آ َء
ّ َٰ َو ۡاَلَ ۡق َر ِب ۡي َنؕ ا ِۡن َّي ُك ۡن ََنِ ًّيا اَ ۡو َفق ِۡيرً ا َف
ۚ الِلُ اَ ۡو َٰلى ِب ِه َما َف ََل َت َّت ِبعُوا ۡال َه َٰ ٓوى اَ ۡن َت ۡع ِدلُ ۡوا
َٰ
ٰۤ
ان ِب َما َت ۡع َملُ ۡو َن َخ ِب ۡيرً ا
َ للا َك
َ ّ ََّوا ِۡن َت ۡل ٗوا اَ ۡو ُت ۡع ِرض ُۡوا َفاِن
Artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu orang yang
benar-benar sebagai penegak keadilan, menjaadi saksi karena Allah baik
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dari kerabatmu. Jika ia kaya
ataupun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari
kebenaran. Janganlah kamu memutar balikkan kata-kata ataun enggan
menjadi saksi, maka kesungguhan Allah Maha Mengetahui segala apa
yang kamu kerjakan”. (Q.S. An-Nisa‟:135). 90
Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahawa disebut hukuman
dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman
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karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu
dilakukan. Sedangkan dari pengertian kedua dapat dipahami sesuatu disebut
hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang
yang telah dilakukannya. Menurut kamus bahasa Indonesia karangan S.
Wojowaswito, hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan
dosa).
Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan
pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata.
Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustofa Abdullah,
istilah pidana lebih tepat dari pada hukuman sebagai terjemahan dari kata starf.
Karena kata sarf diterjemahkan dengan hukuman maka starfrecht harus
diterjemahkan sebagai hukuman. 91
Dengan demikian, istilah „uqubah, jarimah, dan jinayah adalah istilah lain
yang ada dalam hukum pidana Islam. Istilah tersebut menjadi istilah sentral
dalam studi hukum pidana Islam. Dilihat dari sanksinya, dalam hukum pidana
Islam terdapat dua bentuk hukuman, yaitu:
1. Hukuman yang berbentuk hukum hudud, yaitu segala macam tindak
pidana yang sanksinya ditetapkan oleh nash Al-Quran dan Sunnah.
2. Hukuman yang berbentuk ta‟zir, yaitu tindak pidana yang sanksinya
tidak ditentukan oleh nash, tetapi diserahkan kepada ijtihad hakim. 92
Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang
setimpal atas perbutan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain
91
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menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman
merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai
balasan yang diterima di pelaku akibat pelanggaran perintah syara‟. 93
Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam
adalah pencegahan (ar-radu waz zahru), perbaikan dan pengajaran (al-ishlah
wat-tahdzib). Dengan tersebut pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi
perbuatannya lagi. Adapun tujuan dari pemberian hukumnya yaitu:
a. Pencegahan
Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak
akan terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Pencegahan juga
mengandung maksud mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak
melakukan jarimah. Sebab dengan begitu ia bisa mengetahui bahwa
hukuman yang dikenakannya kepada pelaku juga akan dikarenakan
terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.
b. Perbaikan dan Pengajaran
Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik atau
membina pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan
menyadari kesalahannya.94
Sedangkan tujuan hukuman pada hukum positif telah mengalami beberapa
fase, diantaranya sebagai berikut:
a. Fase balasan perorangan (Vengeance-Privee-al-intiqamul-fardi)
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Pada fase ini, hukuman beberapa ditangan perorangan yang bertindak
atas dasar perasaan hendak menjaga diri mereka dari penyerangan dan
atas dasar naluri hendak membalas orang yang menyerangnya.
b. Fase balasan tuhan atau balasan umum (Vengeance divice: alintiqamul Illahi)
Yang dimaksud balasan tuhan adalah bahwa orang yang berbuat harus
menebus kesalahannya. Sedangkan balasan umum adalah agar orang
yang berbuat merasa jera dan orang lain pun tidak berani meniru
perbuatannya.
c. Fase kemanusiaan (Humanitaire: al-ashrul insani)
Pada fase kemanusiaan ini, prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang
dalam mendidik dan memperbaiki diri orang yang berbuat.
d. Fase keilmuan (Scientifique: al-ashrul-„ilmu)
Pada fase ini muncullah aliran Italia yang didasarkan pada tiga pikiran,
yaitu: hukuman mempunyai tujuan dan tugas ilmiah, macam masa dan
bentuk

hukuman

aturan-aturan

abstrak

yang

mengharuskan

diberlakunya pembuat-pembuat jarimah dan tingkatan dan keadaan
yang sama. 95
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Secara umum faktor penyebab tindak pidana penculikan anak adalah
faktor internal dan faktor eksternal. Yaitu:
1. Faktor internal
Faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor
tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, seperti, faktor
umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kewajiban dan lainlainnya.
2. Faktor eksternal
Faktor eksternal adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya
kejahatan karena sebab yang ada diluar individu. Faktor eksternal ini,
oleh para ahli kriminologi biasa disebut dengan faktor lingkungan. Salah
satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik,
yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan
tidak baik dimana disitu anak-anak memerlukan perlindungan dan
pendidikan serta pengetahuan yang baik.

Akan tetapi pelakunya dikenakan hukuman ta‟zir. Karena hukuman ta‟zir
adalah bahwa anak kecil bukan merupakan objek pencurian karena bukan
merupakan harta, sedangkan pencurian yang dikenakan hukuman had potong
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tangan adalah pencurian yang dilakukan terhadap harta/kekayaan sedangkan
anak bukan merupakan harta/kekayaan.
a. Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
penculikan anak diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.
b. Sanksi pidana dan pemidanaan terhadap pelaku penculikan anak yang
terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dimata hukum melakukan
tindak pidana penculikan anak dapat dijatuhi hukuman sesuai yang
diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Menurut hukum positif, pelaku dikenakan dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
B. Saran
Berdasarkan pembahasaan diatas, hukum harus bisa bertindak sacara aktif
dalam menangani suatu kasus, jangan sampai tercampuri oleh kekuasaan atau
kekuatan politik yang dapat mempengaruhi kinerja maupun putusan yang akan
diberlakukan. Mengenai kepentingan anak, hakim dalam memutus suatu
perkara harus lebih tegas dan mempertimbangkan masa depan anak yang masih
akan terus berkembang. Oleh karena itu, seorang hakim harus memberikan
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hukuman yang setimpal, harus diperhatikan pula mengenai batas minimum usia
anak yang dapat dipidanakan.
Dan aparat penegak hukum sebaiknya perlu teliti dan cermat dalam
menentukan unsur-unsur kesalahan dari pelaku penculikan anak, hal ini perlu
dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam penerapan sanksi pidana
terhadap pelaku penculikan anak dengan penetapan putusan kepada pelaku
penculikan anak secara bijaksana dan adil
Untuk masyarakat khusus nya orang tua seharusnya lebih memperhatikan
anak-anaknya terhadap pergaulan lingkungan masyarakat agar tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan khususnya kasus penculikan, sebagai orang tua harus
tetap waspada dan lindungan anaknya dengan baik karena anak adalah penerus
generasi.
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