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I. Uraian Fakta

Dewasa ini Kenakalan anak adalah masalah sosial yang 

senantiasa mncul dan bahkan frekuensinya cenderung mening- 

kat dari tahun ke tahun. Gejala ini apabila dibiarkan 

berlarut-larut akan dapat mengganggu keamanan dan keter- 

tiban bangsa dan negara yang eedang giat-giatnya mem- 

bangun. Di lain pihak anak sebagai subyek dan obyek pern- 

bangunan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa yang pada 

akhirnya merupakan generasi yang akan meneruskan cita-cita 

bangsa.

Kenakalan anak Ini merupakan maealah bereama. Dengan 

meningkatnya kenakalan anak seperti itu memerlukan perha- 

tian, baik bagi pembentuk UU dalam menentukan macam pidana 

yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan, 

maupun bagi seorang hakim dalam menjalankan fungsinya.Yang 

perlu diperhatikan kalangan yang bergerak dalam bidang 

hukum, mereka harus menyadari bahwa Kenakalan anak merupa

kan maealah khusus yang lain sekali dengan pelanggaran 

yang dilakukan oleh orang dewasa. Kenakalan anak yang 

menjurus kepada kedahatan pada hakekatnya merupakan 

kelainan tingkah laku di mana tanpa sadar telah melakukan 

sesuatu yang bersifat pelanggaran hukum maupun norma-norma 

sosial lainnya. Oleh karena itu, penanganan secara khusus
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perlu dipikirkan, dalam hal ini fungsi hakim menjadi 

sangat menonjol.

Untuk memperjelas uraian dalam penulisan memo hukum 

ini saya berusaha memaparkan suatu kasus : Anak di bawah 

umur yang melakukan pembunuhan berencana. Yang diadili 

oleh Pengadilan Negeri Manna Bengkulu, dengan Nomor Regis

ter Pidana : 38/Pid/B/1989/PN Mn. Kasus tersebut menyang- 

kut Adi Kesuma bin Mat Marzuki, umur 14 tahun, lahir di 

Lubuk Linggau (Bengkulu) Jenis kelamin laki-laki, kebang- 

sanaan Indonesia, tempat tinggal di desa Cahaya Negeri 

Bengkulu Selatan, agama Islam, pekerjaan turut paman. 

Latar belakang dan kasus posisinya adalah sebagai beri- 

kut. Adi Kesuma adalah seorang anak yang dipelihara dan 

dididik oleh pamannya yaitu d?. Johan Hamzainudin. Adi 

Kesuma, akhirnya berhenti sekolah dan diajari berdagang 

serta beternak ayam potong, dengan diberikan imbalan uang 

dari pamannya, Johan Effendi adalah adik dr. Johan Ham

zainudin yang tidak senang terhadap kakaknya, karena 

sikapnya atas harta warisan dari orang tuanya, maka dipu- 

tuskan untuk membuat perhitungan terhadap dr. Johan Ham

zainudin dengan keluarganya yaitu akan menculik anaknya 

yang bernama Fransisca Felani (9 th). Maksud Johan Effendi 

ini disampaikan kepada anggota keluarga yang lain yaitu 

Adi Kesuma dan Johan Suprayogi. Untuk melaksanakan niat
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nya, Johan Effendl menyuruh Adi Kesuma untuk mendemput,

membujuk dan mengajak Fransisca Felani sepulang dari 

sekolahnya pergi menuju tempat yang dltentukan oleh Johan 

Effendl, dl mana dla dan kawan-kawannya menunggu di tempat 

tersebut. Adi Kesuma bersedia memenuhi permintaan Johan 

Effendi. Usaha untuk menjemput gadis kecil Fransisca 

Felani oleh Adi Kesuma, dua kali mengalami kegagalan, 

karena telah dijemput oleh keluarganya di sekolah. Untuk 

ketiga kalinya, barulah Adi Keeuma berhasil mengajak 

Fransisca pergi ke tempat yang dltentukan oleh Johan 

Effendi. Sesampainya di tempat yang ditunjuk oleh Johan 

Effendi, Fransisca diserahkan oleh Adi Kesuma kepada Johan 

Effendi, yang kemudian digendongnya sambil ditutup mulut- 

nya dibawa ke semak-semak belukar, sedangkan Adi Kesuma 

menunggu di pinggir Jalan sambil melihat-lihat kalau ada 

orang. Selanjutnya Johan Effendl menikam/menusukkan ke 

leher korban Fransisca, sehingga mengalami luka : di leher 

bagian depan didapatkan tanda luka terbuka tepi/pinggir 

luka rata, posisi luka kelihatan mendatar yang seirama 

dengan bentuk leher, luka dengan ukuran 15 cm X 5 cm 

kedalaman luka tampak menembus sampai ke rongga depan, 

sehingga dasar urat-urat dan otot-otot leher putus total 

dan tulang nafae sampai patah terbelah serta sekitar muara 

luka tersebut tampak banyak mengeluarkan darah segar, seba
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