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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tindak Pidana Penculikan Anak Yang Dilakukan Oleh
Anak”. Yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat
normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach),
pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan studi kasus (Case Study).
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Pengaturan terkait tindak
pidana penculikan anak yang dilakukan oleh anak berdasarkan peraturan
perundang undangan yang berlaku., (2) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
anak sebagai pelaku penculikan anak. Dari penelitain hukum yang telah dilakukan
dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa,
pada rumusan masalah yang pertama mengenai Pengaturan terkait tindak pidana
penculikan anak yang dilakukan oleh anak dapat dilihat dari Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak serta Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan
pada rumusan masalah yang kedua akan membahas mengenai aspek kesalahan
pada tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh Anak, Sanksi yang dapat
dikenakan pada anak sebagai pelaku penculikan anak dtinjau dari Undang-Undang
RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan juga Undang-Undang RI No.
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Studi kasus putusan
mengenai tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh anak.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penculikan Anak, Penculikan Anak, Pelaku
Anak

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSISKRIPSI
TINDAK PIDANA PENCULIKAN ...

TIYO SENDY TARUNA M.S



vi

ABSTRACT

This thesis is titled “Criminal Act of Child Abduction Done by Child Offenders”.

The writing uses novrmative research method, by using statue approach,

conceptual approach and case study. The problem formulations are: (1) The

regulation related to criminal act of child abduction done by child based on the

existing regulations, (2) The criminal liability towards child as a child abducter.

By reviewing the law research done by using the proposed studi above, it can be

concluded that the first problem formulation related to regulation of child

abduction done by child can be seen in Criminal Code/Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP), Indonesian Law No. 23 year 2002 about Child Protection

and also Indonesian Law No. 35 year 2014 about the change of the Law No. 23

year 2002 about Child Protection. Meanwhile, the second formulation will discuss

the aspects of mistakes in applying the criminal act for child abduction done by

child, the sanctions given to them as the criminals looking at the Indonesian Law

No. 3 year 1997 about child court and also the Indonesian Law  No. 11 year 2012

about the Criminal Judicature System and the case study of decree of criminal for

child abduction done by child.

Keywords: Criminal Act of Child Abduction, Child Abduction, Child

Offenders
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MOTTO

YOU WILL,

WHEN YOU BELIEVE
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terpadat

di dunia. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap

tahunnya, maka semakin banyak pula permasalahan yang harus dibenahi

pemerintah Indonesia terutama dalam hal perkembangan tindak pidana.

Pemerintah Indonesia tidak hanya menghadapi perkembangan tindak pidana,

perkembangan pelaku tindak pidana juga merupakan permasalahan serius yang

harus diselesaikan oleh pemerintah. Pada saat ini, anak yang menjadi pelaku

tindak pidana semakin meningkat tidak terpaut berapapun usianya.

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas yang

terjadi di Indonesia adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan berperan sangat

penting dalam peningkatan angka kriminalitas. Lingkungan memang sangat

berpengaruh dalam membentuk pola dan corak kepribadian seseorang serta

karakter seseorang termasuk kecenderungan untuk menjadi pelaku tindak pidana.

Begitu pula dengan anak, faktor lingkungan bagi anak memiliki peran yang sangat

besar dalam proses pertumbuhannya. Dalam proses pertumbuhannya, anak pada

umumnya belum bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk,

hal yang harus dilakukan dan hal yang seharusnya tidak dilakukan sehingga anak

memerlukan lingkungan yang sehat dan bimbingan dari orang tua dalam proses
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pertumbuhannya hingga menjadi dewasa yang dapat bertanggungjawab terhadap

dirinya sendiri maupun dalam bermasyarakat.

Pengertian tentang anak yang ada di Indonesia sangatlah beragam, berikut

merupakan beberapa definisi anak yang terkandung dalam beberapa peraturan

perundang–undangan di Indonesia :

1. Menurut Konvensi Hak–Hak Anak yang dimaksud dengan anak adalah

seseorang yang belum mencapai 18 tahun kecuali menurut undang-undang

yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal;

2. Menurut Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan

anak definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun

dan belum pernah kawin;

3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

pengertian anak dapat disimpulkan adalah seseorang yang belum mencapai

umur genap 18 tahun atau belum pernah kawin;

4. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan anak, yang dimaksud anak adalah seseorang

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

dalam kandungan;

5. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun

1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah orang

yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun

tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah

kawin; sedangkan Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia
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Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang

dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga

melakukan tindak pidana.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang dalam dirinya melekat

harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi dan memiliki peranan strategis

untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan

datang. Anak sebagai modal penerus bangsa berhak untuk mendapatkan

kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Negara Kesatuan

Republik Indonesia juga telah menyebutkan pada Pasal 28 B ayat 2 Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur sebagai

berikut :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan ini dapat dijadikan acuan untuk membentuk suatu aturan hukum yang

secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak

sehingga  perlindungan terhadap anak akan terpenuhi.

Pada umumnya perilaku kenakalan anak dan remaja dimaknai sebagai

suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di

tengah masyarakat. Perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma itu dianggap

sebagai anak yang cacat sosial dan kemudian masyarakat menilai cacat tersebut

sebagai sebuah kelainan sehingga perilaku mereka pun disebut dengan
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kenakalan.1 Kenakalan anak disebut juga dengan “Juvenile Deliquency”. Dalam

Resolusi PBB Resolusi PBB 40/33 tentang UN Standard Minimum Rules for the

Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) Khusus dalam Rule 2.2

menetapkan :

“A juvenile is a child or young person who, under the respective legal
systems, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an
adult. An offence is any behaviour (act or ommission) that is punishable by law
under the respective legal system. A juvenile offender is a child or young person
who is alleged to have comited or who has been found to have commited an
offence”.

Rumusan ini menekankan pada unsur “anak” atau “orang muda” (mungkin remaja

termasuk dalam rumusan ini), yang melakukan perbuatan yang “dapat dipidana”

menurut sistem hukum yang berlaku dan diperlakukan secara “berbeda” dengan

orang dewasa.2

Juvenile artinya young, anak–anak, anak muda, ciri karakteristik pada

masa muda sifat–sifat khas pada periode remaja, sedangkan Deliquency artinya

doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi

jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror,

tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain–lain.3 Menurut Fuad Hassan,

yang dikatakan Juvenile Deliquency adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan

1Sarwirini, Kenakalan Anak (Juvenile Deliquency): Kausalitas dan Upaya
Penanggulangannya, Jurnal Perspektif, Volume XVI No.4, 2011, dilihat di
http://www.academia.edu/9169719/KENAKALAN_ANAK_JUVENILE_DELIQUENCY_KAUS
ALITAS_DAN_UPAYA_PENANGGULANGANNYA dikutip dari Kartini Kartono, Psikologi
Sosial 2, Kenakalan Remaja, Rajawali, Jakarta, 1986, h.93

2 Paulus Hadisuprapto, Juvenile Deliquency Pemahaman dan Penanggulangannya, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.14

3 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, h.8
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oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan

sebagai kejahatan.4

Dalam kaitannya dengan kenakalan anak, terdapat beberapa faktor–faktor

yang dapat menyebabkan timbulnya kenakalan anak. Menurut Romli

Atmasasmita, bentuk motivasi itu ada 2 macam, yaitu motivasi Intrinsik dan

Ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi Intrinsik adalah dorongan atau

keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari

luar; sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar.5

Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak–anak adalah:

a. Faktor Intelegentia;

b. Faktor Usia;

c. Faktor Kelamin;

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak–anak adalah :

a. Faktor rumah tangga;

b. Faktor pendidikan dan sekolah;

c. Faktor pergaulan anak;

d. Faktor mass media

4 Ibid, h.10 dikutip dari Romli Atmasasmita, Problem kenakalan Anak-anak Remaja,
Armico, Bandung, 1983, h.22

5 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2011, h. 36 dikutip dari Romli Atmasasmita, Problem kenakalan Anak-anak
Remaja, Armico, Bandung, 1983, h.46
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Menurut data dari Unit PPA Satreskrim Polrestabes surabaya, data

mengenai kasus perlindungan terhadap anak dari tahun ke tahun semakin

mengalami peningkatan, hal tersebut dapat terlihat dalam data kasus perlindungan

terhadap anak selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2011 jumlah kasus terhadap

perlindungan anak tercatat sebanyak 58 kasus, pada tahun 2012 terjadi

peningkatan dengan jumlah kasus sebanyak 70 kasus, pada tahun 2013 juga

terjadi peningkatan dalam kasus perlindungan anak yaitu sebanyak 76 kasus, pada

tahun 2014 terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi yaitu sebanyak 110 kasus

dan untuk ditahun 2015 ini sendiri sudah tercatat sebanyak 63 kasus yang terjadi

sampai pada bulan september 2015.6

Salah satu perbuatan pidana yang belakangan ini muncul sebagai

fenomena yang sering terjadi adalah tindak pidana penculikan anak. Tindak

pidana penculikan anak itu sendiri seiring dengan berjalannya waktu tidak hanya

dilakukan oleh orang dewasa saja, namun juga dilakukan oleh anak–anak. Tindak

pidana penculikan yang dilakukan oleh anak ini jelaslah merupakan suatu hal

yang terdengar baru bagi beberapa orang, karena seperti yang kita ketahui bahwa

penculikan anak kebanyakan dilakukan oleh orang dewasa.

Berkaitan dengan tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh

anak, yang kemudian dalam persidangan oleh aparat penegak hukum berdasarkan

peraturan perundang–undangan yang berlaku terbukti merupakan tindak pidana,

maka sesuai dengan peraturan perundang–undangan tersebut anak tersebut harus

dijatuhi hukuman pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.

6 Wawancara dengan Unit PPA Satreskrim Polrestabes surabaya
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Seringkali ketika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak

yang dijadikan sorotan adalah mengenai pertanggungjawaban pidananya. Tindak

pidana penculikan anak yang dilakukan oleh anak merupakan suatu tindak pidana

yang memerlukan perhatian khusus karena baik pelaku maupun korban

merupakan anak yang masih dibawah umur sehingga penyelesaian kasus tersebut

harus ditangani dengan adil agar para pihak tidak ada yang tercederai hak asasi

manusianya. Oleh karena itu penulis akan mengambil topik skripsi yang berjudul :

“TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK YANG DILAKUKAN

OLEH ANAK”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut maka

rumusan masalah dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh

anak berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap anak sebagai pelaku penculikan

anak

1.3 METODE PENELITIAN

1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini

adalah tipe penelitian hukum normative. Penelitian hukum adalah suatu proses

yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan
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mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis

masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas permasahalan

tersebut.7 Tipe penelitian ini digunakan untuk mendapatkan suatu konsep yang

jelas dan lengkap dengan mengkaji peraturan perundang undangan dan juga buku

buku yang memiliki konsep teoritis yang sesuai dengan permasalahan yang

sedang diambil oleh penulis.

1.3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah

Pendekatan Perundang–undangan (Statute Approach), Pendekatan ini merupakan

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang–undang dan regulasi

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.8 Pendekatan ini

dilakukan untuk memecahkan rumusan masalah yang ada dengan merujuk pada

prinsip prinsip hukum yang relevan. Digunakannya pendekatan ini bertujuan

untuk mempermudah dalam menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah terkait.

Selain Pendekatan Perundang–undangan (Statute Approach) dalam

penyusunan skripsi juga menggunakan Pendekatan lain yaitu Pendekatan

Konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan Konseptual ini beranjak dari

pandangan – pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu

7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2005, h.35

8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, 2013, h.133
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hukum.9 Pendekatan Konseptual ini dilakukan untuk memecahkan rumusan

masalah dengan melihat pandangan-pandangan para ahli hukum serta doktrin-

doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

Pendekatan ketiga yang digunakan penulis adalah Studi Kasus (Case

Study), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus kasus yang berkaitan

dengan isu hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang mana kasus

tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap.

1.3.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah

Bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer

adalah semua peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Tindak

Pidana Penculikan Anak yang dilakukan oleh Anak, adapun Sumber Bahan

Hukum Primer tersebut adalah :

1. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan

Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan

Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

9 Ibid, h.135
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3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 Tentang

Pengadilan Anak, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3668

4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Tahun 2012

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332

5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012

tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235

6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2012

Tentang Perlindungan anak, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606

Sedangkan Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penulisan

skripsi ini adalah literatur–literatur ilmu hukum yaitu buku-buku referensi yang

berupa karya ilmiah, makalah, majalah, hasil penelitian dan lain-lain yang

berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.
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BAB II

PENGATURAN TERKAIT TINDAK PIDANA PENCULIKAN YANG

DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN PERATURAN

PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU

2.1 Konsep Tindak Pidana Penculikan

Suatu perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila

telah ditentutakan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikenal sebagai

asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia. Asas legalitas dapat ditemukan

dalam Pasal 1 Kitab Undang–undang Hukum Pidana dimana tiada suatu perbuatan

dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang–undangan

yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tolak ukur dari segi perbuatan

pelaku tindak pidana didasarkan pada asas legalitas dan segi orang dipakai asas

kesalahan.10 Asas legalitas dan kesalahan merupakan unsur penting dalam

pemidanaan untuk membuktikan bahwa pelaku tindak pidana layak untuk dimintai

pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat moelijatno yang

menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana selain berdasarkan kepada

kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana maka peraturan perundang-

undangan yang mengatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana juga harus

jelas.11 Asas legalitas pada dasarnya mengandung 3 pengertian, yaitu :12

10 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana, Centra, Jakarta,
1968, h. 28

11 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 25
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1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal

itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang undang.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh dilakukan analogi

3. Aturan–aturan hukum pidana tidak berlaku surut

Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius menjelaskan asas legalitas secara

terperinci sebagai berikut:13

a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana
menurut undang-undang.

b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas;
e. Tidak ada kekuatan surut dari undang-undang pidana;
f. Tidak ada pidana lain kecuali ditentukan undang-undang;
g. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-

undang.

Berdasarkan asas legalitas tersebut, maka suatu perbuatan pidana dapat

dikenai hukuman atau pemidanaan atas dasar aturan tertulis yang telah mengatur

mengenai perbuatan tersebut. Apabila tidak ada aturan yang tertulis maka suatu

perbuatan tersebut tidak dapat dikenai pemidanaan. Hal ini juga sebagai

perwujudan dari tujuan hukum itu sendiri yakni agar terciptanya suatu kepastian

hukum. Selain itu pula, asas legalitas juga digunakan sebagai batasan agar tidak

timbul  kesewenang–wenangan oleh aparat penegak hukum.

Istilah mengenai tindak pidana berasal dari suatu istilah yang berasal dari

bahasa Belanda yaitu “Strafbaar feit”, yang mana “Straf” memiliki arti pidana dan

hukum, “Baar” memiliki arti dapat atau boleh, sedangkan “Feit” sendiri memiliki

12 Ibid, h. 27

13 D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, Hukum Pidana, terjemahan J.E.
Sahetapy dan Agustinus Pohan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 7
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arti tindak, peristiwa, pelanggaran ataupun perbuatan. Istilah Strafbaar Feit ini

jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi

beberapa istilah baik yang telah digunakan dalam peraturan perundang undangan

maupun dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum yaitu Tindak

Pidana, Peristiwa Pidana, Delik, Pelanggaran pidana, Perbuatan yang boleh

dihukum, Perbuatan yang dapat dihukum dan Perbuatan pidana.

Istilah perbuatan pidana atau tindak pidana dalam Hukum Pidana memang

menimbulkan perdebatan antara ahli-ahli hukum pidana di Indonesia khususnya

mengenai istilah mana yang tepat untuk digunakan. Hukum Pidana Belanda

menggunakan istilah “Straftbaar feit”. Menurut Utrecht istilah “Straftbaar feit”

dapat diartikan sebagai peristiwa pidana sedangkan Moeljatno menyebutkan

sebagai perbuatan pidana dan berkaitan dengan penggunaan istilah “tindak

pidana”, Moeljatno tidak sependapat karena “tindak” sebagai kata tidak begitu

dikenal, maka perundang-undangan yang menggunakan kata “tindak pidana” baik

dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu

menggunakan kata “perbuatan”.14

Pada dasarnya tidak ada penjelasan yang resmi mengenai apa yang

dimaksud dengan pengertian dari strafbaar feit itu sendiri, oleh karenanya

muncullah beberapa pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan straafbar feit

yang dikemukakan oleh para ahli. Ahli hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua)

golongan berkaitan dengan pengertian strafbaar feit yakni aliran monoisme dan

14 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab dalam Hukum Pidana,
Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1959, h. 55 (Moeljatno II)
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aliran dualisme. Aliran monoisme berpandangan bahwa perbuatan pidana

merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban pidana sedangkan aliran

dualisme berpandangan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

merupakan dua hal yang berbeda. Berikut adalah beberapa pengertian mengenai

strafbaar feit menurut para ahli:

1. Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang

melanggar larangan tersebut.15

2. Menurut J.E Jonkers yang dimaksud dengan peristiwa pidana adalah

perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan

dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat

dipertanggungjawabkan.16

3. Menurut Simons yang dimaksud dengan strafbaar feit adalah suatu

tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang

dinyatakan sebagai dapat dihukum.17

4. Menurut Pompe yang dimaksud dengan Straafbar feit secara teoritis dapat

dirumuskan sebagai suatu : “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap

15 Moeljatno, Op.Cit , h. 59

16 Adami Chazawi, Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Cetakan Pertama, PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 75

17 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia.,Suatu Pengantar, Cetakan Kesatu, PT
Refika Aditama, Bandung, 2011, h.98
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tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah

dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan

terjaminnya kepentingan hukum.18

5. Menurut Kanter dan Sianturi yang dimaksud dengan tindak pidana adalah

suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang

(atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang–undang,

bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang

(yang mampu bertanggung jawab).19

Berbicara mengenai suatu tindak pidana, tidak dapat terlepas dari unsur

unsur tindak pidana itu sendiri. Unsur–unsur tindak pidana dapat digolongkan

menjadi 2, yaitu dilihat dalam sudut pandang teoritis dan juga dalam sudut

pandang undang undang. Jadi yang dimaksud dengan sudut pandang teoritis

adalah sudut pandang yang diambil dari beberapa pendapat para ahli sedangkan

yang dimaksud dengan sudut pandang undang–undang adalah unsur–unsur yang

sering muncul dalam peraturan perundang–undangan.

Berikut adalah beberapa unsur-unsur suatu tindak pidana berdasarkan

sudut pandang teoritis yang menurut para ahli. Menurut Moeljatno unsur-unsur

tindak pidana, antara lain :20

18 Ibid, h. 97

19 Ibid, h.99

20 Moeljatno, Op.cit, h. 69
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1. Kelakuan dan akibat ( = Perbuatan );

2. Hal Ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

4. Unsur melawan hukum yang objektif;

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pandangan lain E.Y Kanter dan SR. Sianturi dari unsur – unsur tundak

pidana  adalah :21

1. Subjek;

2. Kesalahan;

3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan pleh undang-

undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan

pidana;

5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur subjektif lainnya).

Sedangkan unsur–unsur suatu tindak pidana berdasarkan sudut pandang

undang–undang yaitu terdapat 8 unsur tindak pidana, antara lain:22

1. Unsur tingkah laku;

2. Unsur melawan hukum;

3. Unsur kesalahan;

4. Unsur akibat konstitutif;

21 Erdianto Effendi, Op.cit., h.99

22 Adami Chazawi, Op.cit, h. 81
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5. Unsur keadaan yang menyertai;

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Dari beberapa unsur–unsur suatu tindak pidana menurut para ahli tersebut,

maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak

pidana apabila memenuhi unsur subjektif dari suatu tindak pidana yakni unsur

yang terdapat dalam diri si pembuatnya yang berupa kesengajaan (dolus) atau

kealpaan (culpa), maksud atau percobaan dalam melakukan suatu perbuatan serta

unsur subkjektif lainnya seperti waktu, tempat dan keadaan saat seseorang

melakukan suatu perbuatan yang kemudian dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Adapun unsur objektif dari suatu tindak pidana yakni perbuatan yang dilakukan

oleh seseorang sehingga menimbulkan akibat–akibat hal ini timbul dari luar si

pelaku yaitu dapat membahayakan, merusak, bahkan menghilangkan kepentingan

subjek hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang–undangan. Salah satu

kepentingan subjek hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang–undangan

ialah kemerdekaan seseorang, kemerdekaan seseorang merupakan hal yang

esensial bagi manusia sebab hal tersebut berkaitan dengan harkat, martabat, serta

hak asasi seseorang sehingga perlu untuk di lindungi oleh peraturan perundang–

undangan. Adapun tindak pidana yang mengakibatkan berkurang atau bahkan

menghilangkan kemerdekaan seseorang ialah tindak pidana penculikan.
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Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana

penculikan diatur dalam Bab XVIII yang khusus mengatur mengenai tindak

pidana terhadap kemerdekaan seseorang. Adapun yang dimaksud dengan culik

atau menculik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mencuri atau

melarikan orang lain dengan maksud tertentu, sedangkan penculikan merupakan

proses, cara atau perbuatan menculik.23 Tindak pidana penculikan dapat juga

dikatakan sebagai salah satu bentuk ketidakadilan yang berkaitan dengan

perampasan hak hidup seseorang. Menurut Black Law Dictionary yang dimaksud

dengan Kidnapping adalah

“The Crime of seizing and taking away a person by force or fraud,usu. To

hold the person prisoner in order to demand something from his or her family,

employer, or goverment”.

Terjemahan Bebas :

Yang dimaksud dengan penculikan (kidnapping) menurut Black Law

Dictionary adalah kejahatan mengenai menguasai atau mengambil orang secara

paksa ataupun secara tipu muslihat, biasanya untuk menahan orang tersebut

sebagai tawanan untuk meminta sesuatu dari keluarganya, yang

mempekejarkannya atau dari pemerintah.

Berdasarkan pengertian penculikan dari Black Law Dictionary tersebut

dapat disimpulkan penculikan pada prinsipnya ditujukan utuk mendapatkan

keuntungan baik dari keluarganya, yang mempekerjakannya atau dari pemerintah.

23 http://kbbi.web.id/culik-2
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Hal ini merupakan penculikan dalam arti sempit karena hanya dibatasi pada tujuan

untuk mendapatkan keuntungan saja, padahal penculikan itu sendiri juga dapat

betujuan untuk menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau bisa juga

untuk dijual.

Sedangkan yang dimaksud dengan Child-Kidnapping yaitu :

“The kidnapping of a minor, often without the element of force or fraud

(as when someone walks off with another’s baby).

Terjemahan Bebas :

Yang dimaksud dengan penculikan anak (Child-kidnapping) adalah

penculikan atas anak yang biasanya tidak diikuti dengan adanya paksaan atau

tipuan (seperti membawa pergi balita).

Terdapat beberapa faktor mengenai tindak pidana penculikan yang sedang

marak terjadi khususnya terhadap anak dibawah umur, Ketua Komisi Nasional

Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait yang mengatakan bahwa

terdapat 4 (empat) faktor kuat dalam kasus penculikan, yaitu yang pertama

penculikan yang bertujuan untuk praktik adopsi ilegal. Kedua, latar belakang

untuk tebusan. Ketiga, eksploitasi ekonomi dan keempat, penculikan anak yang

nanti dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK).24

24 http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/03/mhnhr0-ini-penyebab-
penculikan-dan-hilangnya-anak , diakses pada tanggal 23 Maret 2016, pukul 20.30 WIB.
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Untuk penculikan yang bertujuan untuk praktik adopsi ilegal penculikan

dilakukan oleh sindikasi jaringan perdagangan manusia yang biasanya target dari

penculikan ini adalah anak dibawah umur satu tahun dan penculikan jenis ini

biasanya dilakukan di klinik, rumah sakit bersalin dan pusat kesehatan masyarakat

(puskesmas), kemudian anak tersebut di jual kepada pasangan suami isteri atau

“pembeli” lainnya untuk diadopsi secara tidak sah atau tidak sesuai dengan

peraturan perundang–undangan yang mengatur mengenai adopsi atau

pengangkatan anak, adapun mengenai adopsi atau pengangkatan anak diatur

dalam Pasal 39 UU Perlindungan Anak.

Untuk faktor selanjutnya yaitu faktor penculikan dengan latar belakang

untuk tebusan, biasanya yang menjadi target adalah anak yang sudah dapat

berbicara hal ini dilakukan agar sang anak dapat dimintai keterangan mengenai

keluarganya. Kemudian setelah anak berhasil di culik, pelaku tindak pidana

penculikan akan menghubungi pihak keluarga anak yang di culik tersebut untuk

meminta sejumlah uang, yang juga biasanya di sertai dengan berbagai ancaman

atau tindak pidana kekerasan lainnya jika tuntutannya tidak dipenuhi oleh pihak

keluarga.

Untuk faktor yang ketiga penculikan untuk eksploitasi ekonomi dalam hal

ini anak sebagai korban penculikan dipekerjakan guna mendapatkan keuntungan

bagi pelaku tindak pidana penculikan, adapun jenis pekerjaan yang biasa di

pekerjakan kepada anak tersebut ialah buruh, pengemis, serta jenis pekerjaan yang

tidak layak lainnya.
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Untuk faktor yang terakhir, yaitu penculikan untuk dijadikan pekerja seks

komersial anak yang dijadikan target penculikan merupakan anak perempuan

yang sudah berusia diatas 14 tahun, kemudian anak korban penculikan ini akan

dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial baik di dalam negeri maupun di luar

negeri, sebelum dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial anak tersebut akan di

bawa ke luar kota atau ke tempat yang jauh dari domisili anak tersebut sehingga

akan menyulitkan keluarga dan pihak kepolisian untuk menemukan anak tersebut.

sama seperti faktor penculikan untuk praktik adopsi ilegal, penculikan yang

bertujuan untuk menjadikan anak sebagai pekerja seks komersial ini dilakukan

oleh sindikat pelaku penculikan anak yang terorganisir, sehingga modus–modus

kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut sangat rapi dan menyulitkan aparat

penegak hukum untuk menjerat pelaku tersebut.

2.2 Ketentuan Terkait Tindak pidana Penculikan Anak yang diatur dalam

KUHP

KUHP merupakan landasan utama pengaturan hukum pidana di Indonesia.

KUHP dibagi menjadi 3 bagian yaitu, Buku kesatu membahas mengenai aturan

umum, Buku kedua membahas mengenai kejahatan dan buku ketiga membahas

mengenai pelanggaran. Pembagian buku tersebut dapat diartikan sebagai

pembagian jenis tindak pidana yang dilakukan yaitu tergolong sebagai kejahatan

atau pelanggaran. Perbedaan jenis ini tidak hanya pada tindakan yang dilakukan

oleh pelaku akan tetapi juga jenis sanksi yang diberikan.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSISKRIPSI
TINDAK PIDANA PENCULIKAN ...

TIYO SENDY TARUNA M.S



22

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.”

Untuk dapat dikenakan sanksi terhadap pasal 328 KUHP tersebut, maka

harus memenuhi segala unsur unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, baik

unsur subjektif maupun unsur obyektif yaitu :

a. Barangsiapa ;

b. Membawa pergi seseorang dari kediamannya atau tempat tinggalnya

sementara ;

c. dengan maksud ;

d. Untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah

kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia

dalam keadaan sengsara ;
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Agar dapat dijatuhi hukuman menurut pasal ini maka harus dapat

dibuktikan bahwa pada saat pelaku membawa pergi atau melarikan orang lain

harus mempunyai maksud akan membawa orang tersebut dengan melawan hak

dari kekuasaan sendiri ataupun kekuasaan orang lain, dan juga dapat dikenai

hukuman apabila orang yang dilarikan tersebut akan terlantar.

Yang menjadi sasaran dalam pasal ini adalah “melarikan atau menculik

orang” saja, sedangkan untuk menahan atau mengambil kemerdekaan orang

dengan melawan hak tidak dapat dikenai pasal ini, namun dikenakan pasal 333

KUHP.25

Ketentuan mengenai menarik seseorang yang belum cukup umur dari

kekuasaan yang telah ditentukan atas dirinya telah diatur dalam Kitab Undang–

Undang Hukum Pidana yang terdapat pada Pasal 330 KUHP. Ketentuan ini dapat

dimaknai sebagai bentuk penculikan terhadap anak. Memang dalam pasal tersebut

tidak disebutkan secara tegas bahwa pasal tersebut mengatur penculikan atau

tidak. Akan tetapi apabila dikaji berdasarkan frasa menarik seseorang anak belum

cukup umur dari kekuasaan atau pengawasan orang berwenang maka dapat

disimpulkan pasal 330 KUHP juga mengatur tentang penculikan. Hal ini semakin

ditegaskan pula dengan adanya ketentuan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman

kekerasan dalam ayat 2 Pasal 330 KUHP. Adapun bunyi dari Pasal 330 KUHP

adalah sebagai berikut :

25 R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, PT. Karya Nusantara, Bandung,
1980, h.202
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Pasal 330 KUHP :

(1) “Barangsiapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum
cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang undang ditentukan atas
dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

(2) “Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau
ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum cukup umur 12 tahun,
dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Untuk dapat dikenakan sanksi terhadap Pasal 330 KUHP tersebut, maka

harus memenuhi segala unsur unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, baik

unsur subjektif maupun unsur obyektif yaitu :

Pasal 330 KUHP (1) :

a. Barangsiapa ;

Seseorang yang dapat dikenakan pasal ini adalah orang yang melarikan

orang yang belum dewasa dari kekuasaan orang yang memiliki hak akan orang

yang belum dewasa tersebut. Yang dimaksud dengan orang yang belum dewasa

dalam hal ini adalah orang yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah

kawin baik berjenis kelamin laki laki maupun perempuan.

b. Dengan sengaja;

Pengertian sengaja (opzet) adalah si pembuat menghendaki dan

mengetahui akan tindakan yang dilakukannya. Berdasarkan pembagian unsur

kesalahan di atas, aspek kesalahan yang terkandung dalam tindakan menarik

seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang telah ditentukan atas
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dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHP adalah unsur dolus

(kesengajaan). Hal ini dapat dilihat dari rumusan pasal tentang penculikan anak

yang menggunakan frasa “....dengan sengaja.....”. Tindakan menarik seseorang

yang belum cukup umur yang dilakukan pelaku pasti diketahui dan dikehendaki

dan pelaku mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut

sehingga dalam hal ini tidak ada kealpaan.

c. Menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut

undang undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang

berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan “menarik” dapat dikaitkan dengan pasal 91 KUHP

dimana pasal ini memberikan pengertian dimana kekuasaan bapak merupakan

kekuasaan dari kepala keluarga, dengan orang tua diartikan sebagai kepala

keluarga dan juga dengan bapak diartikan sebagai orang yang menjalankan

kekuasaan yang sama dengan bapak.

Menurut Hoge Raad, jika anak itu karena maunya sendiri pergi ke

perlindungan orang lain dan orang ini menolak menyerahkan anak itu, maka

penolakan itu tidaklah berarti menarik anak itu dari kekuasaan orang yang

berdasarkan undang undang (Hoge Raad, 2 November 1903, W.7986).26

Mengenai hal tersebut harus dapat dibuktikan bahwa yang melakukan tindak

pidana ini atau dengan kata lain terdakwa lah yang melarikan/menarik seseorang

26 Andi Hamzah, Delik Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Cetakan
Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 28
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yang belum cukup umur tersebut, bukan kemauan dari anak itu sendiri untuk

melepaskan diri dari orangtuanya

Pasal 330 (2)

“Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau

ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum cukup umur 12 tahun”

Pada waktu melakukan proses penculikan atau “menarik” anak yang

belum cukup umur, maka orang itu harus mengetahui, bahwa orang tersebut

belum dewasa. Ayat dari pasal ini menyebutkan, bahwa hukuman dari penculik

anak akan diperberat jika anak yang diculik tersebut umurnya kurang dari dua

belas tahun, atau perbuatan itu dilakukan dengan tipu daya, kekerasan atau

ancaman kekerasan. Dalam hal ini tidak perlu dibuktikan, bahwa terdakwa

mengetahui bahwa umur anak itu kurang dari dua belas tahun.

Tipu daya yang dimaksud dalam pasal ini dapat diartikan sebagai akal

cerdik, muslihat yang dapat memikat atau memasukkan perangkap orang yang

ditipu tersebut.27 sedangkan mengenai kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini

dapat dikaitkan dengan pasal 89 yaitu membuat orang lain pingsan atau tidak

berdaya.

27 R.Soesilo, Op.Cit, h.203
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2.3 Ketentuan Terkait Tindak Pidana Penculikan Anak yang diatur diluar

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2.3.1 Ketentuan Terkait Tindak Pidana Penculikan Anak yang diatur

dalam Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak

Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

merupakan peraturan yang mengatur lebih khusus (lex specialis) mengenai segala

sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan anak. Undang-undang ini juga

telah mengatur mengenai ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap tindak

pidana penculikan yang korbannya adalah anak, hal tersebut diatur pada pasal 83

yang diatur sebagai berikut :

Pasal 83

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak
untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling 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 sedikit Rp 60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah)”.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal tersebut

adalah :

1. Setiap Orang ;

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah orang

perseorangan atau korporasi, dimana hal ini telah diatur dalam Pasal 16 dalam
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undang undang ini. Orang perseorangan dalam hal ini tidak terbatas pada orang

yang dianggap hukum telah dewasa namun dapat mencakup pelaku anak.

2. Dilarang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri

sendiri atau untuk dijual ;

Tindakan yang dapat dikenakan sanksi dalam pasal ini adalah

memperdagangkan, menjual atau menculik anak.  Dalam undang undang ini yang

disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ada 2 (dua) hal yang harus

diperhatikan dalam unsur Pasal diatas yakni maksud menjual atau menculik anak

untuk diri sendiri. Menjual anak dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana

dalam melakukan tindak pidana bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari

transaksi jual beli yang dilakukan. Unsur dalam tindak pidana menitikberatkan

pada kedudukan anak yang dijadikan sebagai obyek jual beli antara pelaku tindak

pidana dengan pembeli. Adapun unsur menculik anak untuk diri sendiri dapat

dimaknai bahwa tujuan dilakukannya tindak pidana semata-mata hanya untuk

menempatkan anak dibawah kekuasaannya. Pelaku tindak pidana tidak memiliki

tujuan untuk menjual anak yang telah diculik tersebut.
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2.3.2 Ketentuan Terkait Tindak Pidana Penculikan Anak yang diatur

dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak

Pengaturan mengenai Tindak pidana penculikan anak juga diatur dalam

Pasal 76 F jo. Pasal 83 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak, yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 76 F :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau
perdagangan anak.”

Untuk dapat dikenakan sanksi terhadap Pasal 76 F tersebut, maka harus

memenuhi segala unsur unsur yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu :

a. Setiap Orang ;

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam undang undang ini berdasarkan

pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian,

subjek hukum pidana dalam tindak pidana penculikan pada Pasal 76 F adalah

Orang/manusia dalam arti (naturalijjik person), dan korporasi (recht person)

b. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau

turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak ;
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Yang dimaksud dengan “menempatkan” dalam KBBI (Kamus Besar

Bahasa Indonesia) adalah Menaruh; meletakkan; memasang atu juga dapat

diartikan sebagai memberikan tempat. Menempatkan dalam unsur pasal ini dapat

dimaknai sebagai berikut :

a. Menempatkan anak disuatu tempat sehingga anak tersebut akan mudah

untuk diculik oleh para pelaku tindak pidana penculikan anak

b. Menempatkan anak yang telah diculik di suatu tempat, yang

mengakibatkan anak itu merasa terancam /terpaksa untuk berada di

tempat tersebut

Kemudian yang dimaksud dengan “Membiarkan” dalam KBBI (Kamus

Besar Bahasa Indonesia) adalah tidak melarang (menegahkan) atau bisa juga

diartikan dengan tidak menghiraukan dan tidak memelihara baik-baik. Sehingga

yang dimaksud dengan “membiarkan” dalam Pasal 76F ini ialah, apabila dalam

proses tindak pidana penculikan tersebut terdapat pihak lain yang mengetahui

mengenai perbuatan pelaku namun tidak melakukan tindakan apapun yang dapat

menghentikan proses tindak pidana penculikan tersebut. Membiarkan ini dapat

dipidana karena seseorang sebagai subjek hukum memiliki kewenangan untuk

melaporkan apabila terjadi suatu tindak pidana.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “melakukan” menurut pasal tersebut

adalah orang yang melakukan sendiri terhadap suatu tindak pidana yang

mengakibatkan perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur unsur delik yang

telah diatur oleh undang undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.
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Orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana disebut juga sebagai Pelaku

atau Pleger.

Lalu yang dimaksud dengan “Menyuruh lakukan” menurut pasal tersebut

adalah dalam melaksanakan suatu perbuatan tindak pidana seseorang tidak

melakukan perbuatan tersebut sendirian, sehingga terdapat dua orang pelaku

dalam tindak pidana tersebut. Orang yang menyuruh lakukan suatu tindak pidana

disebut juga Doenpleger. Namun dalam hal ini orang yang disuruh dalam

melaksanakan suatu perbuatan tindak pidana tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Adapun hal hal yang menyebabkan alat (pembuat materiel) tidak dapat

dipertanggungjawabkan adalah :28

a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya;

b. Bila ia berbuat karena daya paksa;

c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah;

d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;

e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang diisyaratkan untuk

kejahatan yang bersangkutan

Yang dimaksud dengan “Turut serta melakukan” adalah dalam melakukan

suatu perbuatan pidana, perbuatan tersebut dilakukan dengan bersama sama

sehingga jumlah pelaku dalam hal ini minimal adalah 2 (dua) orang. Orang yang

turut serta dalam melakukan suatu perbuatan pidana disebut Medepleger.

28 Erdianto Effendi, Op.Cit,  h.177
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Adapun syarat adanya medepleger adaah sebagai berikut :29

a. Ada kerja sama secara sadar; kerjasama dilakukan secara sengaja untuk

melakukan tindak pidana

b. Bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang–undang

c. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik

Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku penculikan anak

dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 83, yang mengatur

sebagai berikut :

Pasal 83

“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 Rp60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).

Dengan adanya ketentuan ketentuan yang telah mengatur mengenai tindak

pidana penculikan anak tersebut, maka jika terdapat seorang anak yang melakukan

tindak pidana penculikan anak dapat dikenakan ketentuan yang terdapat pada

Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak, hal ini dikarenakan adanya asas “Lex specialis derogat legi

generali” dimana hukum yang bersifat lebih khusus (lex spesialis) mengalahkan /

mengesampingkan hukum yang sifatnya lebih umum (lex generali) dimana dalam

hal ini Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

29 Erdianto Effendi, ibid, h.178
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Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak bersifat lebih khusus jika dibandingkan dengan Kitab Undang–Undang

Hukum Pidana (KUHP).
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BAB III

“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU

PENCULIKAN ANAK”

3.1 Aspek Kesalahan Pada Tindak Pidana Penculikan Anak Yang Dilakukan

oleh Anak :

Pembahasan mengenai tindak pidana tidak dapat terlepas dari suatu

pertanggungjawaban pidana dimana kedua hal tersebut memiliki keterkaitan

antara satu sama lain namun memiliki arti yang berbeda. Tindak Pidana atau

perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan

dengan suatu pidana.30 Sedangkan pertanggungjawaban pidana membahas

mengenai dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran

hukum.31 Perbedaan mendasar pada tindak pidana dengan pertanggungjawaban

pidana adalah jika pada tindak pidana yang menjadi sorotan utama adalah

mengenai perbuatannya, sedangkan dalam pertanggungjawaban pidana yang

menjadi sorotan utama adalah orang yang melakukan tindak pidana.

Dalam konsep pertanggungjawaban pidana yang menjadi unsur paling

utama dalam konsep ini adalah adanya kesalahan. Pentingnya mengenai unsur

kesalahan ini tidak dapat terlepas dari asas dalam hukum pidana itu sendiri yaitu

Tidak dipidana tanpa kesalahan (Geen Straf zander schuld; Actus non facit reum

nisi mens sist rea). Asas yang mengatur mengenai tidak dipidana tanpa kesalahan

30 Moeljatno, Op.Cit, h.165

31 Erdianto, Op.Cit, h.113
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tersebut merupakan salah satu asas tidak tertulis yang diberlakukan di negara

Indonesia atau dengan kata lain tidak ada hukum tertulis yang mengatur mengenai

hal tersebut.

Dalam pertanggungjawaban pidana perlu dijelaskan mengenai makna

kesalahan. Asas kesalahan dalam hukum pidana adalah suatu asas yang

fundamental. Sebab, asas itu telah begitu meresap dan menggema dalam hampir

semua ajaran-ajaran penting dalam hukum pidana. Akan tetapi asas “Tiada pidana

tanpa kesalahan” tidak boleh dibalik menjadi “Tiada kesalahan tanpa pidana”.

Dengan demikian hubungan dari kesalahan dan pemidanaan akan menjadi jelas,

yaitu bahwa kesalahan itu merupakan dasar dari pidana.32

Terdapat berbagai macam pendapat mengenai pengertian dari kesalahan

itu sendiri, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :33

1. Menurut Mezger : kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi

dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.

2. Menurut Simons : kesalahan adalah pengertian yang social ethisch.

Sebagai dasar untuk pertanggungan jawab dalam hukum pidana, ia berupa

keadaan psychisch dari si pembuat dan hubungannya terhadap

perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan/keadaan (jiwa) itu

perbuatannya dicelakan kepada si pembuat.

32 Erdianto Effendi, ibid, h.119, dikutip dari BIT TAMBA, Kesalahan dan
Pertanggungjawaban Dokter (Dalam Melakukan Perawatan), Universitas Sriwijaya, Palembang,
1996, h. 62-63

33 Erdianto Effendi, ibid, h.119
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3. Menurut Van Hammel : Kesalahan dalam suatu delik merupakan

pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan

terwujudnya unsur–unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah

pertanggungan jawab dalam hukum

4. Menurut Pompe : Kesalahan adalah segi dalam yaitu yang bertalian

dengan kehendak si pembuat. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut :

menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakakan

(verwijtebaarheid) dan menurut hakikatnya ia adalah hal yang dapat

dhindarkannya (vermijdbaarheid) perbuatan yang melawan hukum

Unsur kesalahan, apabila dilihat dari bentuknya dapat dibagi menjadi 2

macam yaitu kesengajaan dan juga kealpaan :

a. Kesengajaan :

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet,

bukan unsur kealpaan. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman

pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.34 Mengenai

pengertian dari kesengajaan itu sendiri tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. konsep mengenai kesengajaan ini dapat dibagi lagi

menjadi 3 macam kesengajaan, yaitu : Kesengajaan sebagai maksud (opzet als

oogmerk), Kesengajaan sebagai kepastian (Opzet als zekerheidsbewustzijn) dan

juga Dolus Eventualis.

34 Wirjono Prodjodikoro, Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Refika Aditama,
Bandung, 2009, h. 67
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1. Kesengajaan sebagai maksud ;

Kesengajaan sebagai maksud atau yang biasa disebut dengan (opzet als

oogmerk) adalah kesengajaan dimana pelaku memang menghendaki perbuatan

tersebut dan juga akibat dari perbuatan tersebut.

2. Kesengajaan sebagai kepastian ;

Kesengajaan sebagai kepastian atau yang biasa disebut dengan (opzet bij

zekerheids) adalah kesengajaan dimana seseorang sadar akan perbuatan yang

dilakukan oleh pelaku akan menimbulkan suatu akibat.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan. (Dolus Eventualis)

Kesengajaan sebagai kemungkinan atau yang biasa disebut dengan (opzet

bij mogelijkeids bewustzijn) adalah kesengajaan dimana seseorang melakukan

perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si

pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan

diancam oleh undang–undang

b. Kealpaan (Culpa) :

Makna kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu

pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si

pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati -

hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.35 Berbeda dengan kesengajaan,

suatu kejadian atau tindakan yang terjadi karena kealpaan disini tidaklah disengaja

35 Wirjono Pridjodikoro, ibid, h.72
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atau tidak dikehendaki oleh pelaku. Kealpaan atau culpa ini juga telah diatur

dalam KUHP dimana hal tersebut diatur dalam bab XXI Tentang menyebabkan

mati atau luka – luka karena kealpaan dalam pasal 359 – 361 KUHP.

Untuk menentukan pelaku anak telah memenuhi unsur kesalahan dalam

pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari niat atau maksud dari anak tersebut.

Apabila telah terbukti bahwa pelaku memiliki niat untuk melakukan penculikan

maka secara langsung unsur kesalahan dalam tindak pidana penculikan anak telah

terpenuhi.

Dalam membahas mengenai konsep kesalahan dan juga

pertanggungjawaban pidana, salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan adalah

unsur kemampuan bertanggungjawab pada diri seseorang. Unsur kemampuan

bertanggung jawab merupakan unsur (elemen) kesalahan.36 Dalam

pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan anak, salah satu tolak ukur

pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal adalah umur. Dalam hal ini, masalah

umur merupakan masalah yang urgen bagi terdakwa untuk dapat diajukan dalam

sidang anak.37 Pengaturan mengenai batasan umur anak sangatlah penting untuk

dijadikan acuan dalam pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan

terhadapnya karena hal tersebut berkaitan dengan keadaan psikis anak pada saat

melakukan tindak pidana.

36Moeljatno, Op.Cit, h.181

37 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta,
2008, h.105
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Pengaturan mengenai batas usia seseorang yang dapat dikategorikan

sebagai anak diberbagai negara didunia tidak memiliki kesamaan, dimana pada

dasarnya penentuan mengenai batas minimal usia anak untuk dapat

mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ditelah ditimbulkannya

disesuaikan dengan kondisi sosial kemasyarakatan negara yang bersangkutan.

Dalam resolusi PBB 40/33 tentang UN Standart Minimum Rules for

Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) menetapkan bahwa batasan

seseorang yang dapat dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang berusia 7

–18 tahun.

Di Negara Indonesia batasan mengenai anak yang dapat dijatuhi sanksi

pidana, diatur dalam Undang – Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan

anak, yaitu berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan

belas) tahun atau anak yang belum menikah. Sedangkan dalam Undang–Undang

RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak batasan mengenai

anak yang dapat dijatuhi sanksi pidana adalah anak yang berumur 12 (dua belas)

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan

tindak pidana.

Dengan adanya pengaturan mengenai batasan usia tersebut, pembentuk

undang – undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan

sebagai anak di bawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman

demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.38

Pengaturan mengenai batasan usia dalam undang–undang tersebut diharapkan

38Wagiati Soetodjo, Op.Cit, h.26
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mampu membuat perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana lebih

terjamin lagi.

3.2 Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Penculikan Anak

3.2.1 Undang–Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

Anak

Sanksi pidana merupakan salah satu bagian terpenting dari hukum pidana

karena melalui sanksi pidana terdapat upaya paksa untuk menjamin ditaatinya

ketentuan pidana. Sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua)

bagian yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana pada saat ini

merupakan upaya pertama yang digunakan dalam penegakan sanksi dalam hukum

pidana meskipun dalam tindak pidana yang dilakukan anak, sanksi tindakan lebih

diutamakan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak,

baik menurut peraturan perundang – undangan maupun menurut
peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang
bersangkutan.

Dengan adanya pembagian mengenai pengertian anak nakal menurut pasal

tersebut, maka bentuk sanksi yang dapat dikenakanpun berbeda beda. Bagi anak

nakal yang tergolong dalam kategori pasal 1 angka 2 huruf a sanksi yang dapat

dikenakan dapat berupa penjatuhan pidana maupun tindakan namun untuk anak

nakal yang termasuk kedalam kategori pasal 1 angka 2 huruf b sanksi yang dapat

dikenakan hanya sanksi yang berupa tindakan saja.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSISKRIPSI
TINDAK PIDANA PENCULIKAN ...

TIYO SENDY TARUNA M.S



41

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan Pasal 4

Undang-Undang pengadilan anak, Batasan pertanggungjawaban anak yang dapat

dijatuhi sanksi pidana dan dapat diajukan ke persidangan anak menurut Undang

Undang ini adalah anak yang yang sekurang kurangnya telah berumur 8 (delapan)

tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau anak yang belum

menikah. Sedangkan untuk anak nakal yang belum berusia 8 (delapan) tahun

tetapi telah melakukan tindak pidana maka terhadap anak nakal tersebut akan

dikenakan sanksi yang berupa tindakan.

Dalam Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini sanksi yang dapat

dikenakan terhadap anak nakal  hanya sanksi yang berupa pidana dan sanksi yang

berbentuk tindakan, adapun jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap

anak nakal adalah sebagai berikut :

1. Pidana Pokok :

a. Pidana Penjara;

Pidana Penjara yang dapat dikenakan terhadap anak nakal tentunya

berbeda dengan orang dewasa, dimana terhadap anak nakal ancaman

sanksi pidana yang dapat dikenakan akan dikurangi ½ (satu perdua) dari

ancaman pidana orang dewasa. Adapun batas ancaman pidana penjara

anak nakal adalah tidak boleh lebih dari 10 tahun. Apabila terdapat anak

nakal yang dikenakan sanksi pidana berupa penjara seumur hidup maupun

pidana mati maka penjatuhan sanksi terhadap anak tersebut adalah 10

tahun penjara.
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b. Pidana Kurungan;

Pidana kurungan yang dapat dikenakan terhadap anak nakal adalah

paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan

terhadap orang dewasa.

c. Pidana Denda

Pidana denda yang dapat dikenakan terhadap anak nakal adalah sama

dengan pidana penjara mapun pidana kurungan yang dapat dikenakan

terhadap anak nakal yaitu maksimum ½ (satu perdua) maksimum ancaman

yang dapat dikenakan terhadap orang dewasa. Namun, jika anak nakal

tersebut tidak dapat membayar pidana denda yang telah dijatuhkan

terhadapnya maka terhadap anak nakal tersebut akan dikenakan sanksi

pengganti yang berupa wajib latihan kerja yang mana akan dilakukan

paling lama selama 9 (sembilan) bulan dengan lama latihan kerja tidak

lebih dari 4 (empat) jam setiap harinya.

d. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan yang dapat dikenakan terhadap anak nakal ini

dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan paling singkat 3 (tiga) bulan

dimana pengawasan terhadap perilaku anak nakal ini akan dilakukan oleh

Jaksa dan juga bimbingan pembimbing kemasyarakatan
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2. Pidana Tambahan :

Menurut pasal 24 angka 3 pidana tambahan yang dapat dikenakan

terhadap anak nakal adalah perampasan barang barang tertentu maupun

penjatuhan pembayaran ganti rugi.

Sedangkan sanksi yang berupa tindakan menurut Undang Undang

Pengadilan Anak adalah pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua

asuh, Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan

latihan kerja atau menyerahkan anak nakal tersebut kepada Departemen Sosial,

atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang

pendidikan,pembinaan dan latihan kerja. Selain tindakan yang dapat dikenakan

terhadap anak nakal tersebut, hakim juga dapat memberikan teguran yaitu

peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan

maupun tidak langsung mel   alui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya agar

anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya maupun syarat tambahan dimana

yang dimaksud dengan syarat tambahan adalah kewajiban untuk melapor secara

periodik kepada pembimbing kemasyarakatan

3.2.2 Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang–Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses

penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani piana. Dalam
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undang-undang ini anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan menjadi 3

kategori, yaitu :

a. Anak yang Berkonflik dengan hukum :

“anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

b. Anak yang menjadi korban tindak pidana :

“anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak
korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang
disebabkan oleh tindak pidana’.

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana :

“anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut dengan
anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan
di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat,
dan/atau dialaminya sendiri’.

Sehingga dapat dikatakan dalam undang undang ini tolak ukur umur

seorang anak dapat dikenakan sanksi pidana maupun tindakan adalah anak yang

berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Dalam

undang undang ini mengatur bahwa anak yang telah berusia 14 tahun sampai

umur 18 tahun saja yang dapat dikenakan sanksi pidana, sedangkan untuk anak

yang belum mencapai usia 14 (empat belas) tahun namun diduga telah melakukan

suatu tindak pidana, maka terhadap anak tersebut hanya dapat dikenakan sanksi

berupa tindakan saja.

Sama halnya dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan anak, sanksi yang dapat dikenakan  terhadap anak yang berkonflik

dengan hukum adalah sanksi pidana dan juga tindakan, adapun ketentuan yang
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mengatur mengenai sanksi pidana maupun tindakan dalam undang undang ini

adalah sebagai berikut :

Pasal 71:

1. Pidana Pokok bagi anak terdiri atas :
a. Pidana Peringatan;
b. Pidana dengan Syarat;

1. Pembinaan diluar lembaga;
2. Pelayanan masyarakat; atau
3. Pengawasan

c. Pelatihan kerja;
d. Pembinaan dalam lembaga;
e. Penjara.

2. Pidana Tambahan terdiri atas :
a. Perampasan Keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 82

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :
a. Pengembalian kepada orang tua / Wali;
b. Penyerahan kepada seseorang;
c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
d. Perawatan di LPKS;
e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau peltihan yang

didakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f. Pencabutan izin mengeudi;dan/atau
g. Perbaikan akibat tindak pidana

Dalam Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai anak yang

berkonflik dengan hukum, ancaman sanksi yang dapat dikenakan adalah

maksimal setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Berbeda dengan Undang–Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak, terdapat beberapa ketentuan baru yang diberikan dalam undang–undang ini

yaitu pengaturan mengenai proses diversi dan juga tentang keadilan restoratif.

Yang dimaksud dengan keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 6 dalam undang
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undang ini adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,

korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada

keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sebelum adanya pengaturan mengenai

keadilan restoratif, sistem peradilan pada anak masih menggunakan prinsip

keadilan retributive yang lebih menekankan pembalasan sebagai tujuan dari

proses peradilan anak tersebut. Untuk mencapai keadilan restoratif ini sendiri

diberlakukanlah proses diversi yang digunakan sebagai upaya dalam pencapaian

keadilan restoratif.

Diversi dalam Pasal 1 angka 7 undang undang ini adalah pengalihan

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan

pidana. Menurut Pasal 6 dalam undang–undang ini tujuan dari proses diversi ini

sendiri adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak,

menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari

perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan juga

menanamkan tanggung jawab kepada anak.

Tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan

upaya diversi, dalam pasal 7 dalam undang undang ini disebutkan bahwa batasan

terhadap anak untuk dapat dilakukannya upaya diversi adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh)
tahun;dan

2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana
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Pengaturan terhadap keduanya bersifat kumulatif, dimana jika salah satu

unsur dalam kedua hal tersebut tidak terpenuhi maka upaya diversi tidak akan bisa

untuk dilakukan.

Upaya diversi ini diwajibkan untuk dilakukan dalam tingkat penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Dimana jika

upaya diversi ini tidak membuahkan hasil kesepakatan atau kesepakatan terhadap

diversi tersebut tidak dilaksanakan barulah proses peradilan pidana terhadap anak

dilanjutkan.

3.3 Pembahasan Kasus

3.3.1 Kasus Posisi :

Pada hari Jum,at pada tanggal 13 Juli 2012 sekitar pukul 09.00 wib,

terdakwa ajeng syafrinawatimenelepon saksi Fitriya Irmayani Als Irma binti

Mayudin. Terdakwa Ajeng mengajak bertemu saksi Fitriya dengan cara

berbohong agar saksi Fitriya mau bertemu dengan Terdakwa Ajeng dengan alasan

mengambil motor milik terdakwa ajeng yang ditahan di kantor polisi polsek

tambang serta mengambil baju milik saksi Fitriya yang dibawa oleh ibu terdakwa

Ajeng saudari Wati, lalu sakisi Fitriya menyetujui ajakan terdakwa ajeng yang

mana kemudian terdakwa Ajeng menjemput ke rumah saksi Fitriya, namun

sebelum terdakwa Ajeng sampai dirumah saksi Fitriya sekitar pukul 10 wib,

terdakwa Ajeng diusir oleh masyarakat disekitar rumah saksi Fitriya, yang mana

kemudian terdakwa Ajeng pergi meninggalkan lokasi rumah saksi fitriya.
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Tidak beberapa lama setelah kejadian tersebut, Terdakwa Ajeng

menelepon saksi Fitriya untuk ketemuan di jembatan Danau Bingkuang, tepatnya

pada pukul 16.00 wib saksi Fitriya meminta temannya saksi Budiman untuk

mengantar saksi Fitriya ke jembatan Danau Bingkuang, terdakwa Ajeng dan

saduara Riko / Sukri sudah menunggu diatas sepeda motor merk Yamaha Jupiter

MX, lalu saksi Fitriya bersama dengan terdakwa Ajeng serta saudari Riko / Sukri

pergi menggunakan sepeda motor tersebut di bawa oleh saudara Riko / Sukri

menuju ke arah Polsek Tambang. Akan tetapi sesampainya di depan polsek

Tambang saudara Riko / Sukri tidak menghentikan sepeda motor tersebut tetap

menjalankan sepeda motornya, lalu tanpa izin dan sepengetahuan dari orangtua

saksi Fitriya, terdakwa Ajeng dan saudara Riko membawa saksi fitriya ke arah

kota Pekanbaru. Pada saat sedang berada dalam perjalanan, saksi Fitriya sempat

bertanya menapa tidak berhenti di kantor polisi Polsek Tambang untuk menganbil

sepeda motor milik terdakwa Ajeng lalu terdakwa Ajeng menjawab mau

mengambil baju yang ada pada ibunya.

Sesampainya di daerah Kubang, saudari Wati sudah menunggu di depan

Pangkas Rambut,kemudian saksi Fitriya mengambil Handphone-nya untuk

membalas sms dari saksi Budiman akan tetapi saudari Wati langsung mengambil

dengan cara merampas Handphone milik saksi Fitriya yang mana kemudian saksi

Fitriya meminta kembali handphone miliknya tersebut kepada saudari wati sambil

menangis, namun saudari wati langsung mengambil pisau yang ada didalam

tasnya kemudian mengancam apabila terus menangis dan melarikan diri akan

membunuh saksi Fitriya dan keluarganya. Mendengar ancaman dari saudara Wati
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tersebut saksi Fitriya langsung menuruti kemauan dari saudari Wati. Kemudian

tanpa izin dan spengetahuan dari orang tua saksi Fitriya, terdakwa Ajeng, Saudara

Riko / Sukri dan saudari Wati membawa saksi Fitriya menuju arah Pekanbaru

tepatnya di daerah Kubang. Kemudian saksi Fitriya bersama dengan terdakwa

Ajeng, Saudara Riko / Sukri beserta saudari Wati tinggal di rumah di daerah

Kubang selama 6 (enam) hari.

Kemudian Pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 wib,

terdakwa Ajeng, saudara Riko/Sukri dan juga saudari Wati membawa saksi Fitriya

ke arah Taluk Kuantan, sesampainya di Taluk Kuantan saudari wati membawa

saksi Fitriya ke daerah Pranap bersama dengan terdakwa Ajeng dan saudara Riko

/ Sukri. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa

Ajeng, saudara riko / sukri dan saudari wati membawa saksi Fitriya untuk tinggal

kerumah keluarganya di daerah Praup. Kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Juli

2012 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa Ajeng, saudara Riko / Sukri dan saudari

Wati kembali membawa saksi Fitriya ke daerah Taluk Kuantan yang mana

sesampainya di Taluk Kuantan sekitar pukul 13.30 wib, terdakwa Ajeng, saudara

Riko/Sukri, saudari wati dan juga saksi Fitriya mencari rumah kontrakan yang

mana kemudian tinggal di rumah kontrakan tersebut.

Pada hari Jum’at tanggal 3 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 wib.

Terdakwa Ajeng, saudara Riko / Sukri, saudari Wati serta saksi Fitriya masih

tinggal dirumah kontrakan di Taluk Kuantan diamankan oleh saksi Dedi yang

tidak lain adalah paman dari saksi Fitriya dan dibawa ke Hotel Mustika yang

terletak di Desa Sungai Jering. Sekitar pukul 23.45 wib, orang tua dari saksi
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Fitriya bersama dengan angota polisi datang ke Hotel Mustika tersebut lalu

mengamankan terdakwa Ajeng, saudara Riko / Sukri sedangkan saudari Wati

melarikan diri, selanjutnya terdakwa Ajeng dan saudara Riko / Sukri diserahkan

ke Polsek Tambang.

3.3.2 Pertimbangan Hakim :

Bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor

229/Pid.B/2012/PN.BKN mengenai penculikan anak yang dilakukan oleh anak

adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa telah memenuhi unsur unsur yang telah didakwakan

kepada terdakwa dimana terdakwa terbukti secara sah melanggar pasal 83

UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 3

Tahun 1997 dimana unsur unsur yang telah terpenuhi adalah :

a. Unsur Setiap Orang;

b. Unsur menculik anak untuk diri sendiri

2. Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan

terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

maupun pemaaf oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa

perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan

kepadanya;

3. Bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah,

maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana atas perbuatannya

tersebut;
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4. Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu akan

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan

perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan terdakwa telah membawa trauma dan merugikan

saksi korban yang masih bersekolah, hingga harus pindah sekolah ke

Padang dan juga telah membuat kecemasan tersendiri buat keluarga

korban ;

Hal – Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum

2. Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan dan tidak

mempersulit jalannya persidangan

3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi

perbuatannya lagi

4. Terdakwa tidak mengerti akan perbuatannya tersebut;

3.3.3 Analisis Putusan

Pada kasus penculikan yang telah dilakukan oleh terdakwa Ajeng

Syafrinawati Siregar pada tanggal 13 Juli tahun 2012, yang menjadi korban dalam

tindak pidana penculikan tersebut adalah Fitriya yang masih berumur 16 tahun.

Dikarenakan usia korban yang masih 16 tahun maka dalam hal ini terdakwa Ajeng

telah melakukan tindak pidana penculikan anak yang kemudian terdakwa

dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal

83 Undang–Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang
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Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang

berbunyi :

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak
untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling 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 sedikit Rp 60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah)”.

Dan dakwaan kedua : melanggar Pasal 330 ayat (1) KUHP Jo UU RI No.3

Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang berbunyi :

(1) “Barangsiapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum
cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang undang ditentukan atas
dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan dipersidangan terdakwa Ajeng telah

terbukti secara sah dan meyakinkan dan juga memenuhi semua unsur unsur yang

terdapat dalam Pasal 83 Undang –Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak,

yaitu :

a. Unsur Setiap orang

b. Unsur menculik anak untuk diri sendiri

Dengan terpenuhinya unsur unsur yang terdapat pada pasal tersebut maka

terdakwa Ajeng dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah

dilakukannya itu. Hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 3

Tahun 1997 tentang Peradilan anak dimana batas umur anak yang dapat diajukan

ke muka persidangan adalah anak yang sekurang kurangnya 8 (delapan) tahun
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tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin

dan dlam kasus ini umur Ajeng selaku terdakwa adalah masih berusia 17 tahun.

Dikarenakan terdakwa masih tergolong dalam kategori anak maka

terdakwa berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dimana hal ini telah

tertera dalam undang–undang tentang perlindungan anak. Perlindungan terhadap

anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam suatu tindak

pidana saja melainkan juga diberikan kepada anak yang berhadapan dengan

hukum. Adanya perlindungan anak ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya

hak–hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia

yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan pasal 3 Undang–

undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal penjatuhan pidana terdahap terdakwa Ajeng yang telah

melakukan tindak pidana penculikan anak terdapat beberapa hal yang patut untuk

diperhatikan, diantaranya mengenai keadilan dan kemanfaatan terhadap terdakwa

maupun korban. yang dimaksud dengan keadilan adalah dalam penjatuhan pidana

harus mempertimbangkan dari sisi korban dan terdakwa sehingga dapat dicapai

suatu hasil yang tidak hanya memihak kepada salah satu pihak saja. Sedangkan

untuk kemanfaatan putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus dapat memberikan

manfaat bagi terdakwa, sehingga terdakwa dapat menjadi anak yang lebih baik

kedepannya serta memberikan efek jera. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri

Nomor : 229/Pid.B/2012/PN.BKN hakim memutuskan untuk menghukum
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terdakwa dengan pidana penjara 1  (satu) tahun 6 (enam) bulan dan juga

membayar denda sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau jika terdakwa

tidak dapat membayar denda akan diganti dengan 2 (dua) bulan penjara.

Mengenai putusan penjatuhan pidana kepada terdakwa sudahlah benar, hal ini

dapat terlihat dari telah sesuainya penjatuhan pidana itu dengan peraturan

perundang–undangan yang berlaku yaitu dengan mengurangi setengah dari

maksimal ancaman pidana bagi orang dewasa.

Selain telah mengenakan setengah dari penjatuhan pidana terhadap orang

dewasa, dengan mengenakan Pasal 83 Undang–undang Republik Indonesia No.

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang

peradilan anak juga sudah benar, hal ini dikarenakan dengan adanya Undang –

undang tentang Perlindungan Anak merupakan pengaturan yang lebih khusus (lex

spesialis) membahas tentang segala ketentuan yang berkaitan dengan anak jika

dibandingkan dengan KUHP.  Dalam kasus penculikan anak yang dilakukan oleh

terdakwa Ajeng ini, terdakwa Ajeng tidak melakukan penculikan anak terhadap

Fitriya sendirian, melainkan dengan saudara Riko dan saudari Wati namun

dilakukan penuntutan yang berbeda terhadap terdakwa Ajeng dan kedua pelaku

lainnya, hal ini merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anak dimana jika

terdapat anak yang melakukan tindak pidana bersama sama dengan orang dewasa

diajukan ke sidang anak, pengaturan tersebut telah diatur dalam Pasal 7 Undang–

undang Pengadilan Anak.

Dalam kasus penculikan anak yang dilakukan oleh terdakwa Ajeng ini,

terdakwa Ajeng dalam melakukan tindak pidana penculikan anak terhadap Fitriya
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tidak melakukan perbuatannya tersebut secara sendirian, melainkan bersama 2

(dua) orang lainnya yaitu dengan saudara Riko dan juga Saudari wati, seharusnya

mengenai hal tersebut penjatuhan saksi terhadap terdakwa harus di joncto-kan

dengan Pasal 55 KUHP. Adapun Pasal 55 KUHP ini mengatur mengenai

penyertaan, yang mana penyertaan merupakan salah satu hal terpenting dalam

menentukan pertanggungjawaban peserta tindak pidana.

Dalam kasus penculikan anak yang dilakukan oleh Terdakwa Ajeng

tersebut, dikarenakan terjadinya kasus tersebut sebelum Undang–undang Republik

Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana belum berlaku

maka terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap anak masih menggunakan

Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sehingga tidak dapat

dilakukan upaya diversi. Namun, jika kejadian penculikan anak ini terjadi setelah

Undang–undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diberlakukan, akan dapat

dilakukan proses diversi yang mana proses diversi ini merupakan salah satu cara

untuk perwujudan dari keadilan restoratif terhadap anak yang diusung dalam

undang undang tersebut.
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode–metode dan analisis

hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

1. Tindak pidana penculikan anak merupakan tindakan menarik seseorang

yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang undang

ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang

untuk itu. Peraturan yang dapat dikenakan terhadap anak sebagai pelaku

penculikan anak adalah Pasal 76 F jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut dikarenakan adanya asas

“Lex specialis derogat legi generali” dimana hukum yang bersifat lebih

khusus (lex spesialis) mengalahkan/mengesampingkan hukum yang

sifatnya lebih umum (lex generali)

2. Pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana

penculikan anak pada prinsipnya sama dengan pertanggungjawaban pidana

pelaku tindak pidana dewasa, yang membedakan adalah maksimal

ancaman pidana yang diberikan kepada anak, adapun ancaman maksimal

yang bisa dikenakan adalah setengah dari ancaman maksimal orang
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dewasa. Akan tetapi ada hal yang perlu diperhatikan yakni implementasi

unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana penculikan anak yang

dilakukan oleh anak karena tindak pidana penculikan anak harus dilakukan

dengan sengaja. Anak pelaku tindak pidana penculikan dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang

Sistem Peradilan Pidana Anak.

4.2 Saran

1. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memberikan pengertian

yang jelas terkait dengan tindak pidana penculikan anak, namun pada

penjelasan Pasal yang mengatur tentang tindak pidana penculikan tersebut

dalam penjelasan pasalnya dicantumkan “cukup jelas” sehingga perlu

adanya penafsiran lebih terhadap pasal tersebut. Selain itu, terdapat

penggunaan beberapa frasa yang menimbulkan terjadinya ketidakjelasan

unsur pasal sehingga beberapa frasa tersebut perlu dilakukan revisi.

2. Pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana penculikan anak

harus mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum. Aparat penegak

hukum harus membedakan subyek pelaku tindak pidana penculikan anak

yakni pelaku dewasa dan anak khususnya mengenai sanksi pidananya.

Tujuan anak dalam melakukan tindak pidana penculikan biasanya hanya

didasarkan pada hal-hal sederhana sehingga tidak perlu ancaman sanksi

pidana melainkan lebih kepada sanksi tindakan. Selain itu, perlu
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diperhatikan pula perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak

pidana penculikan karena adanya paksaan atau tekanan dari orang lain.
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Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo.
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 Tentang
Pengadilan Anak, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3668

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang
Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4235

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2012 Tentang
Perlindungan anak, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5606

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSISKRIPSI
TINDAK PIDANA PENCULIKAN ...

TIYO SENDY TARUNA M.S



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  U  T  U  S  A  N

Nomor: 229/Pid.B/2012/PN.BKN.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang 

memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa 

dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  

Terdakwa : 

Nama : AJENG SYAFRINAWATI SIREGAR ALS 

AJENG ALS RIKI BINTI IMRANUDIN

Tempat lahir : Pekanbaru  

Umur/ Tgl. Lahir : 17 Tahun / 15 April 1995

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Pintu Gobang Kari Kec. Kari Kab. Taluk Kuantan 

Agama : Islam

Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang sejak tanggal 05 

Agustus 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum TATIN SUPRIATIN, SH berdasarkan 

penetapan Hakim Nomor : 229/Pid.B/2012/PN.BKN ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Setelah mendengar Tuntutan JPU dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: 

PDM-247/BNANG/09/2012, tertanggal 25 September 2012 yang pada pokoknya adalah 

supaya Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara 

ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AJENG SYAFRINAWATI SIREGAR ALS AJENG 

ALS RIKI BINTI IMRANUDIN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 

yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama “memperdagangkan, menjual, atau 

menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual” melanggar Pasal 83 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Jo UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. 

2. Menyatakan agar Terdakwa AJENG SYAFRINAWATI SIREGAR ALS 

AJENG ALS RIKI BINTI IMRANUDIN dituntut dengan Pidana penjara selama 

3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa tahanan sementara, Denda Rp 60.000.000,- 

(enam puluh juta rupiah), subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah 

terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa : Nihil

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- 

(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di 

persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri 

Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan pidana 

terhadap terdakwa dengan pidana yang seringan-ringannya oleh karena terdakwa masih 

anak-anak ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas  Permohonan Terdakwa 

yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula dan telah pula 

mendengar duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula untuk 

minta keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri 

oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yakni :

2
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DAKWAAN

PERTAMA :

---------- Bahwa ia terdakwa AJENG SYAFRINAWATI SIREGAR ALS AJENG 

ALS RIKI BINTI IMRANUDIN, pada hari Jum’at tanggal 13 Juli tahun 2012 

sekira pukul 16.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 

tahun 2012, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di 

jembatan pasar Danau Bingkuang Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah 

Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Memperdagangkan, menjual, atau 

menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, perbuatan mana dilakukan 

terdakwa dengan cara sebagai berikut : ------------------------------------------------------

---------- Pada hari  Jum’at tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa Ajeng 

Syafrinawati (berdasarkan akta kelahiran pencatatan sipil terdakwa Ajeng berusia 17 

tahun /12 April 1995) menelphone saksi Fitriya Irmayani Als Irma Binti Mayudin 

(berdasarkan Surat Ijazah Madrasah Tsanawiyah saksi Fitriya Irmayani berusia 16 

tahun / 20 Februari 1996), terdakwa Ajeng mengajak bertemu dengan cara 

berbohong agar saksi Fitriya mau bertemu dengan terdakwa Ajeng dengan alasan 

mengambil sepeda motor milik terdakwa Ajeng yang ditahan di Kantor Polisi Polsek 

Tambang serta mengambil baju milik saksi Fitriya yang dibawa oleh ibu terdakwa 

Ajeng saudari Wati (DPO), lalu saksi Fitriya menyetujui ajakan dari terdakwa Ajeng 

dan terdakwa Ajeng menjemput saksi Fitriya ke rumah saksi Fitriya, namun sebelum 

terdakwa Ajeng sampai di rumah saksi Fitriya sekira pukul 10.00 wib, terdakwa 

Ajeng diusir oleh masyarakat di sekitar rumah saksi Fitriya, lalu terdakwa Ajeng 

pergi meninggalkan lokasi rumah saksi Fitriya, tidak berapa lama terdakwa Ajeng 

menelphone saksi Fitriya untuk ketemuan di jembatan Danau Bingkuang, tepatnya 

pada pukul 16.00 wib saksi Fitriya meminta temannya saksi Budiman untuk 

mengantar saksi Fitriya ke jembatan Danau Bingkuang, terdakwa Ajeng dan saudara 

Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah menunggu di atas sepeda 

motor merk Yamaha Jupiter MX, lalu saksi Fitriya bersama dengan terdakwa Ajeng 

serta saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi 

menggunakan sepeda motor tersebut di bawa oleh saudara Riko / Sukri (dilakukan 

penuntutan secara terpisah) menuju ke arah Polsek Tambang, akan tetapi 

sesampainya di depan Polsek Tambang saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan 

- 3 -
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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secara terpisah) tidak menghentikan sepeda motor tersebut namun tetap menjalankan 

sepeda motornya lalu tanpa izin dan sepengetahuan dari orang tua saksi Fitriya, 

terdakwa Ajeng dan saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah) 

membawa saksi Fitriya menuju arah Kota Pekanbaru, diperjalanan saksi Fitriya 

sempat bertanya mengapa tidak berhenti di Kantor Polsek Tambang untuk 

mengambil sepeda motor lalu terdakwa Ajeng menjawab mau mengambil baju yang 

ada pada ibunya, sesampainya di daerah Kubang saudari Wati (DPO) sudah 

menunggu di depan pangkas rambut, kemudian saksi Fitriya meminta baju miliknya, 

namun tidak dihiraukan oleh saudari Wati (DPO) lalu saksi Fitriya mengambil 

Handphone nya untuk membalas SMS dari saksi Budiman akan tetapi saudari Wati 

(DPO) langsung mengambil dengan cara merampas Handphone dari tangan saksi 

Fitriya dan saksi Fitriya meminta Handphone tersebut kepada saudari Wati (DPO) 

sambil menangis, namun saudari Wati (DPO) langsung mengeluarkan pisau yang 

ada di dalam tasnya kemudian mengancam apabila terus menangis dan melarikan 

diri akan membunuh saksi Fitriya dan keluarganya, mendengar ancaman dari saudari 

Wati (DPO) tersebut saksi Fitriya langsung menuruti kemauan dari saudari Wati 

(DPO) lalu tanpa izin dan sepengetahuan orang tua saksi Fitriya, terdakwa Ajeng, 

saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudari Wati (DPO) 

membawa saksi Fitriya menuju arah Pekanbaru tepatnya di daerah Kubang saksi 

Fitriya bersama dengan terdakwa Ajeng, saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan 

secara terpisah) dan saudari Wati (DPO) tinggal di rumah di daerah Kubang selama 

6 (enam) hari.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa Ajeng, 

saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudari Wati (DPO) 

membawa saksi Fitriya ke arah Taluk Kuantan, sesampainya di Taluk Kuantan 

saudari Wati (DPO) membawa saksi Fitriya ke daerah Pranap bersama dengan 

terdakwa Ajeng, saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa pada hari Jum’at  tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa Ajeng, 

saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudari Wati (DPO) 

serta saksi Fitriya tinggal di rumah keluarganya di daerah Pranap.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 10.00 wib, 

terdakwa Ajeng, saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah, saudari 

Wati (DPO) membawa saksi Fitriya kembali lagi ke daerah Taluk Kuantan, 

4
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sesampainya di daerah Taluk Kuantan sekira pukul 13.30 wib, terdakwa Ajeng, 

saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudari Wati (DPO) 

mencari rumah kontrakan dan bersama saksi Fitriya tinggal di rumah kontrakan 

tersebut.

Bahwa pada hari Jum’at tanggal 3 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa 

Ajeng, saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudari Wati 

(DPO) serta saksi Fitriya masih tinggal di rumah kontrakan di Taluk Kuantan 

diamankan oleh saksi Dedi paman dari saksi Fitriya dan dibawa ke Hotel Mustika 

yang terletak di Desa Sungai Jering, sekira pukul 23.45 wib orang tua dari saksi 

Fitriya bersama dengan anggota Polisi datang ke Hotel Mustika tersebut lalu 

mengamankan terdakwa Ajeng, saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara 

terpisah), sedangkan saudari Wati (DPO) melarikan diri, selanjutnya terdakwa 

Ajeng, saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah) diserahkan ke 

Polsek Tambang.

--------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 

83 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Jo UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. 

ATAU

KEDUA :

---------- Bahwa ia terdakwa AJENG SYAFRINAWATI SIREGAR ALS AJENG 

ALS RIKI BINTI IMRANUDIN, pada hari Jum’at tanggal 13 Juli tahun 2012 

sekira pukul 16.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 

tahun 2012, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di 

jembatan pasar Danau Bingkuang Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah 

Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan sengaja menarik seorang yang 

belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas 

dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu”, perbuatan mana 

dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ------------------------------------

---------- Pada hari  Jum’at tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa Ajeng 

Syafrinawati (berdasarkan akta kelahiran pencatatan sipil terdakwa Ajeng berusia 17 

tahun /12 April 1995) menelphone saksi Fitriya Irmayani Als Irma Binti Mayudin 

- 5 -
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(berdasarkan Surat Ijazah Madrasah Tsanawiyah saksi Fitriya Irmayani berusia 16 

tahun / 20 Februari 1996), terdakwa Ajeng mengajak bertemu dengan cara 

berbohong agar saksi Fitriya mau bertemu dengan terdakwa Ajeng dengan alasan 

mengambil sepeda motor milik terdakwa Ajeng yang ditahan di Kantor Polisi Polsek 

Tambang serta mengambil baju milik saksi Fitriya yang dibawa oleh ibu terdakwa 

Ajeng saudari Wati (DPO), lalu saksi Fitriya menyetujui ajakan dari terdakwa Ajeng 

dan terdakwa Ajeng menjemput saksi Fitriya ke rumah saksi Fitriya, namun sebelum 

terdakwa Ajeng sampai di rumah saksi Fitriya sekira pukul 10.00 wib, terdakwa 

Ajeng diusir oleh masyarakat di sekitar rumah saksi Fitriya, lalu terdakwa Ajeng 

pergi meninggalkan lokasi rumah saksi Fitriya, tidak berapa lama terdakwa Ajeng 

menelphone saksi Fitriya untuk ketemuan di jembatan Danau Bingkuang, tepatnya 

pada pukul 16.00 wib saksi Fitriya meminta temannya saksi Budiman untuk 

mengantar saksi Fitriya ke jembatan Danau Bingkuang, terdakwa Ajeng dan saudara 

Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah menunggu di atas sepeda 

motor merk Yamaha Jupiter MX, lalu saksi Fitriya bersama dengan terdakwa Ajeng 

serta saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi 

menggunakan sepeda motor tersebut di bawa oleh saudara Riko / Sukri (dilakukan 

penuntutan secara terpisah) menuju ke arah Polsek Tambang, akan tetapi 

sesampainya di depan Polsek Tambang saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan 

secara terpisah) tidak menghentikan sepeda motor tersebut namun tetap menjalankan 

sepeda motornya lalu tanpa izin dan sepengetahuan dari orang tua saksi Fitriya, 

terdakwa Ajeng dan saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah) 

membawa saksi Fitriya menuju arah Kota Pekanbaru, diperjalanan saksi Fitriya 

sempat bertanya mengapa tidak berhenti di Kantor Polsek Tambang untuk 

mengambil sepeda motor lalu terdakwa Ajeng menjawab mau mengambil baju yang 

ada pada ibunya, sesampainya di daerah Kubang saudari Wati (DPO) sudah 

menunggu di depan pangkas rambut, kemudian saksi Fitriya meminta baju miliknya, 

namun tidak dihiraukan oleh saudari Wati (DPO) lalu saksi Fitriya mengambil 

Handphone nya untuk membalas SMS dari saksi Budiman akan tetapi saudari Wati 

(DPO) langsung mengambil dengan cara merampas Handphone dari tangan saksi 

Fitriya dan saksi Fitriya meminta Handphone tersebut kepada saudari Wati (DPO) 

sambil menangis, namun saudari Wati (DPO) langsung mengeluarkan pisau yang 

ada di dalam tasnya kemudian mengancam apabila terus menangis dan melarikan 
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diri akan membunuh saksi Fitriya dan keluarganya, mendengar ancaman dari saudari 

Wati (DPO) tersebut saksi Fitriya langsung menuruti kemauan dari saudari Wati 

(DPO) lalu tanpa izin dan sepengetahuan orang tua saksi Fitriya, terdakwa Ajeng, 

saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudari Wati (DPO) 

membawa saksi Fitriya menuju arah Pekanbaru tepatnya di daerah Kubang saksi 

Fitriya bersama dengan terdakwa Ajeng, saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan 

secara terpisah) dan saudari Wati (DPO) tinggal di rumah di daerah Kubang selama 

6 (enam) hari.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa Ajeng, 

saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudari Wati (DPO) 

membawa saksi Fitriya ke arah Taluk Kuantan, sesampainya di Taluk Kuantan 

saudari Wati (DPO) membawa saksi Fitriya ke daerah Pranap bersama dengan 

terdakwa Ajeng, saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa pada hari Jum’at  tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa Ajeng, 

saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudari Wati (DPO) 

serta saksi Fitriya tinggal di rumah keluarganya di daerah Pranap.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 10.00 wib, 

terdakwa Ajeng, saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah, saudari 

Wati (DPO) membawa saksi Fitriya kembali lagi ke daerah Taluk Kuantan, 

sesampainya di daerah Taluk Kuantan sekira pukul 13.30 wib, terdakwa Ajeng, 

saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudari Wati (DPO) 

mencari rumah kontrakan dan bersama saksi Fitriya tinggal di rumah kontrakan 

tersebut.

Bahwa pada hari Jum’at tanggal 3 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa 

Ajeng, saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudari Wati 

(DPO) serta saksi Fitriya masih tinggal di rumah kontrakan di Taluk Kuantan 

diamankan oleh saksi Dedi paman dari saksi Fitriya dan dibawa ke Hotel Mustika 

yang terletak di Desa Sungai Jering, sekira pukul 23.45 wib orang tua dari saksi 

Fitriya bersama dengan anggota Polisi datang ke Hotel Mustika tersebut lalu 

mengamankan terdakwa Ajeng, saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara 

terpisah), sedangkan saudari Wati (DPO) melarikan diri, selanjutnya terdakwa 

Ajeng, saudara Riko / Sukri (dilakukan penuntutan secara terpisah) diserahkan ke 

Polsek Tambang.
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--------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 

330 ayat (1) KUHP Jo UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak . --------- 

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa 

menyatakan telah mengerti dengan Dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak 

akan mengajukan eksepsi dan meminta Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan atas diri 

Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut 

Umum telah mengajukan saksi dibawah sumpah di persidangan, yaitu:

1. Saksi korban AIDA YUSNITA ALS IDA BINTI (ALM) ABDIL didepan 

persidangan, dibawah  sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut  :

- Bahwa terjadinya tindak pidana melarikan anak yang masih dibawah umur 

tersebut terjadi  pada hari Jum’at tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 16.30 wib di 

rumah korban yang terletak di jembatan Pasar Danau Bingkuang Desa Tambang 

Kec. Tambang Kab. Kampar.

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Ajeng Syafrinawati 

Siregar Als Ajeng Als Riki, Mafta Sukriyanda Als Sukri Als Riko dan Wati 

(DPO) terhadap anak kandung saksi, korban Fitria Irmayani Als Irma.

- Bahwa benar terdakwa adalah teman korban dan saksi tidak ada memiliki 

hubungan apa-apa dengan terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa membawa korban, saksi sedang berada di kebun 

(ladang).

- Bahwa  saksi mengetahui terdakwa telah membawa korban dari Sdr. Budiman 

kemudian saksi berusaha mencari dan menelpon ke nomor korban akan tetapi 

tidak bisa tersambung kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada 

keluarga saksi dan melaporkannya ke kantor Polsek Tambang.

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk membawa lari 

korban.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa membawa lari 

korban dan saksi tidak ada mempunyai masalah dengan terdakwa.
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- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penculikan 

atau membawa lari korban sedangkan alat yang digunakan terdakwa adalah 

sepeda motor yang dipergunakan untuk menjemput korban dan membawa 

korban pergi.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa lari korban dimana yang pertama 

kali pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 16.30 wib di rumah 

korban yang terletak di Desa Gobah Kec. Tambang Kab. Kampar dan terdakwa 

membawa lari korban selama 11 (sebelas) hari akan tetapi kejadian yang pertama 

tersebut antara saksi dan terdakwa sudah berdamai dan kejadian yang kedua pada 

hari Jum’at tanggal 13 Juli 2012.

- Bahwa peran terdakwa Ajeng adalah membujuk, merayu dengan serangkaian 

kebohongan agar korban mau bertemu dengan terdakwa, peran Sdr. Riko 

(Maftha) adalah membawa sepeda motor yang dipergunakan untuk membawa 

lari korban dan Sdri. Wati (DPO) adalah mengancam mengambil handphone 

milik korban.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban tidak sadarkan diri serta menjadi trauma.

- Atas keterangan saksi korban tersebut diatas terdakwa membenarkan. 

2. Saksi FITRIA IRMAYANI ALS IRMA BINTI MAYUDIN didepan 

persidangan, dibawah  sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut  :

- Bahwa keterangan saksi  sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan 

sudah benar.

- Bahwa terjadinya tindak pidana penculikan atau membawa lari anak yang masih 

dibawah umur tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 

16.30 wib di jembatan Pasar Danau Bingkuang Desa Tambang Kec. Tambang 

Kab. Kampar.

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Ajeng Syafrinawati 

Siregar Als Ajeng Als Riki dan Mafta Sukriyanda Als Sukri Als Riko. 

- Bahwa saksi korban dibawa lari selama 21 (dua puluh satu) hari tanpa izin dan 

sepengetahuan orang tua kandung saksi korban.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa lari saksi korban akan tetapi yang 

kejadian pertama keluarga dan orang tua saksi korban sudah memaafkan 

perbuatan terdakwa.
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- Bahwa cara terdakwa melakukan penculikan tersebut adalah pertama-tama 

terdakwa Ajeng menelpon saksi korban dengan cara merayu, membujuk serta 

menggunakan serangkaian kebohongan agar saksi korban mau bertemu dengan 

terdakwa dengan alasan mengambil sepeda motor milik terdakwa yang ditahan 

di kantor Polisi Polsek Tambang dan mengambil baju milik saksi korban yang 

dibawa oleh ibu terdakwa dan saksi korban pun menyetujui untuk bertemu.

- Bahwa sebelum terdakwa sampai di rumah saksi korban untuk menjemput saksi 

korban, terdakwa sudah diusir oleh masyarakat disekitar rumah saksi korban 

kemudian terdakwa pergi dan menelpon saksi korban untuk ketemuan di 

jembatan Danau Bingkuang Desa Tambang dan saksi korban pun meminta 

teman saksi korban yang bernama Sdr. Budiman untuk mengantar saksi korban 

ke jembatan Danau Bingkuang tersebut.

- Bahwa setelah sampai saksi korban melihat terdakwa dan Sdr. Riko sudah 

menunggu diatas sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX kemudian saksi korban 

pun pergi dengan terdakwa dan Sdr. Riko dengan menggunakan sepeda motor 

milik terdakwa.

- Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah Sdr. Riko menuju ke arah 

Polsek Tambang akan tetapi sesampainya di depan Polsek Tambang Sdr. Riko 

tidak menghentikan kendaraan tersebut dan tetap menuju ke arah Kota 

Pekanbaru dengan alasan mengambil baju yang ada pada ibu terdakwa.

- Bahwa setelah sampai di daerah Kubang saksi korban melihat ibu kandung 

terdakwa Sdri. Wati (DPO) sudah menunggu di depan pangkas rambut kemudian 

saksi korban meminta baju saksi korban namun tidak ada yang menjawab 

kemudian saksi korban mengambil handphone saksi korban untuk membalas 

SMS dari Sdr. Budiman namun Sdri. Wati (DPO) merampas handphone saksi 

korban tersebut dari tangan saksi korban.

- Bahwa melihat hal tersebut saksi korban terus meminta handphone saksi korban 

akan tetapi Sdri. Wati (DPO) tetap tidak mau memberikan sehingga saksi korban 

menangis melihat saksi korban menangis Sdri. Wati (DPO) langsung 

mengeluarkan pisau yang ada di dalam tas Sdri. Wati (DPO) dan mengancam 

saksi korban jika saksi korban terus menangis dan melarikan diri saksi korban 

akan dibunuh beserta keluarga saksi korban.
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- Bahwa kemudian saksi korban dibawa ke rumah atau tempat tinggal di daerah 

Kubang selama 6 (enam) hari, hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira pukul 

15.00 wib saksi korban dibawa ke Taluk Kuantan dan sesampainya di Taluk 

Kuantan saksi korban langsung dibawa ke Pranap dan sampai pada hari Jum’at 

tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 19.00 wib dan tinggal di salah satu rumah 

keluarga terdakwa, kemudian keesokan harinya hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 

sekira pukul 10.00 wib saksi korban dibawa ke Taluk Kuantan dan tinggal di 

rumah kontrakan dan pada hari Jum’at tanggal 3 Agustus 2012 sekira pukul 

20.00 wib saksi korban ditemukan oleh keluarga saksi korban.

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penculikan tersebut 

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dan sebilah pisau.

- Bahwa peran terdakwa Ajeng adalah membujuk, merayu dengan serangkaian 

kebohongan agar korban mau bertemu dengan terdakwa, peran Sdr. Riko 

(Maftha) adalah membawa sepeda motor yang dipergunakan untuk membawa 

lari korban serta mengancam saksi korban jika saksi korban lari akan diperkosa 

sedangkan Sdri. Wati (DPO) adalah mengancam saksi korban dengan sebilah 

pisau agar saksi korban tidak berteriak dan minta tolong serta melarikan diri dan 

akan membunuh saksi korban dan keluarga saksi korban jika saksi korban tetap 

melarikan diri. 

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa trauma dan ketakutan 

jika bertemu dengan terdakwa.

• Atas keterangan saksi  tersebut diatas terdakwa membenarkan.

3. Saksi BUDIMAN ALS BUDI BIN RANAYUS didepan persidangan, dibawah  

sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut  :

- Bahwa korban dibawa lari oleh terdakwa pada hari Jum’at tanggal 13 Juli 2012 

sekira pukul 16.30 wib di jalan raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Tambang Kec. 

Tambang Kab. Kampar.

- Bahwa yang membawa lari korban adalah terdakwa Ajeng dan Sdr. Riko.

- Bahwa sebelum korban dibawa lari oleh terdakwa, korban meminta saksi untuk 

mengantar korban ke Mapolsek Tambang untuk menjemput sepeda motor namun 
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sesampainya di jembatan Danau Bingkuang korban meminta berhenti karena 

terdakwa dan Sdr. Riko sudah menunggu korban.

- Bahwa kemudian saksi disuruh pergi oleh korban dan Sdr. Riko mengatakan 

akan menjemput sepeda motor tersebut dan berjanji kepada saksi untuk berjumpa 

lagi di jembatan tersebut paling lambat sekira pukul 19.00 wib namun sampai 

pukul 21.00 wib saksi menunggu korban belum juga datang.

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban pernah ada permasalahan 

dimana terdakwa juga pernah membawa korban namun antara terdakwa dan 

korban sudah membuat surat pernyataan perdamaian.

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa membawa lari korban adalah 1 (satu) unit 

sepeda motor Jupiter MX warna hitam kombinasi biru.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada meminta izin kepada orang tua korban untuk 

mengantar korban namun saksi ada menanyakan kepada korban dan korban 

mengatakan sudah meminta izin kepada orang tua korban untuk pergi 

menjemput sepeda motor dan pakaian ke Polsek Tambang bersama dengan saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa membawa lari 

korban.

- Atas keterangan saksi  tersebut diatas terdakwa membenarkan.

4. Saksi DEDI AGUSTIAN ALS DEDI didepan persidangan, dibawah  sumpah, 

memberikan keterangan sebagai berikut  :

- Bahwa terjadinya tindak pidana melarikan anak yang masih dibawah umur 

tersebut terjadi  pada hari Jum’at tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 16.30 wib di 

rumah korban yang terletak di jembatan Pasar Danau Bingkuang Desa Tambang 

Kec. Tambang Kab. Kampar.

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Ajeng Syafrinawati 

Siregar Als Ajeng Als Riki, Mafta Sukriyanda Als Sukri Als Riko dan Wati 

(DPO) terhadap keponakan saksi, korban Fitria Irmayani Als Irma.

- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan apa-apa dengan terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa membawa korban, saksi sedang berada di Taluk 

Kuantan.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah membawa korban dari ibu korban.

- Bahwa saksi menemukan korban di Taluk Kuantan pada hari Jum’at tanggal 3 

Agustus 2012 sekira pukul 17.00 wib bersama dengan terdakwa Ajeng.
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- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk membawa lari 

korban.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa membawa lari 

korban dan saksi tidak ada mempunyai masalah dengan terdakwa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penculikan 

atau membawa lari korban sedangkan alat yang digunakan terdakwa adalah 

sepeda motor yang dipergunakan untuk menjemput korban dan membawa 

korban pergi.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa lari korban dimana yang pertama 

kali pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 16.30 wib di rumah 

korban yang terletak di Desa Gobah Kec. Tambang Kab. Kampar dan terdakwa 

membawa lari korban selama 11 (sebelas) hari akan tetapi kejadian yang pertama 

tersebut antara saksi dan terdakwa sudah berdamai dan kejadian yang kedua pada 

hari Jum’at tanggal 13 Juli 2012.

- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat yang dialami korban setelah kejadian 

tersebut.

 - Atas keterangan saksi  tersebut diatas terdakwa membenarkan.

5. Saksi MAFTHA SUKRIANDA ALS SUKRI ALS RIKO BIN IMRANUDIN 

didepan persidangan, dibawah  sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana melarikan anak yang masih dibawah umur 

tersebut terjadi  pada hari Jum’at tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 14.30 wib di 

jembatan Pasar Danau Bingkuang Desa Tambang Kec. Tambang Kab. Kampar.

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi bersama dengan adik 

saksi, terdakwa Ajeng dan Sdri. Hasnawati (DPO) ibu kandung saksi terhadap 

korban Firia Irmayani.

- Bahwa saksi kenal dengan korban namun saksi tidak ada memilik hubungan apa-

apa dengan korban.

- Bahwa antara korban dan terdakwa ada memiliki hubungan pacaran dan korban 

tidak mengetahui terdakwa adalah perempuan.

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua korban 

membawa lari korban. 

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa lari korban yang pertama pada 

hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 16.30 wib di rumah korban yang 

- 13 -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSISKRIPSI
TINDAK PIDANA PENCULIKAN ...

TIYO SENDY TARUNA M.S



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Gobah Kec. Tambang Kab. Kampar dan terdakwa membawa lari 

korban selama 11 (sebelas) hari akan tetapi kejadian yang pertama tersebut 

antara saksi dan terdakwa sudah berdamai dan kejadian yang kedua pada hari 

Jum’at tanggal 13 Juli 2012.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penculikan tersebut adalah pertama-tama 

terdakwa Ajeng menelpon korban dengan cara merayu, membujuk serta 

menggunakan serangkaian kebohongan agar korban mau bertemu dengan 

terdakwa dengan alasan mengambil sepeda motor milik terdakwa yang ditahan 

di kantor Polisi Polsek Tambang dan mengambil baju milik korban yang dibawa 

oleh ibu terdakwa dan korban pun menyetujui untuk bertemu.

- Bahwa sebelum terdakwa sampai di rumah korban untuk menjemput korban, 

terdakwa sudah diusir oleh masyarakat disekitar rumah korban kemudian 

terdakwa pergi dan menelpon korban untuk ketemuan di jembatan Danau 

Bingkuang Desa Tambang dan korban pun meminta teman korban yang bernama 

Sdr. Budiman untuk mengantar korban ke jembatan Danau Bingkuang tersebut.

- Bahwa setelah sampai korban, terdakwa dan saksi pergi dengan menggunakan 

sepeda motor milik terdakwa.

- Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah saksi menuju ke arah 

Polsek Tambang akan tetapi sesampainya di depan Polsek Tambang saksi tidak 

menghentikan kendaraan tersebut dan tetap menuju ke arah Kota Pekanbaru 

dengan alasan mengambil baju yang ada pada ibu terdakwa.

- Bahwa setelah sampai di daerah Kubang ibu kandung terdakwa Sdri. Wati 

(DPO) sudah menunggu di depan pangkas rambut kemudian korban meminta 

baju korban namun tidak ada yang menjawab kemudian korban mengambil 

handphone korban untuk membalas SMS dari Sdr. Budiman namun Sdri. Wati 

(DPO) merampas handphone korban tersebut dari tangan korban.

- Bahwa melihat hal tersebut korban terus meminta handphone korban akan tetapi 

Sdri. Wati (DPO) tetap tidak mau memberikan sehingga korban menangis 

melihat korban menangis Sdri. Wati (DPO) langsung mengeluarkan pisau yang 

ada di dalam tas Sdri. Wati (DPO) dan mengancam korban jika korban terus 

menangis dan melarikan diri korban akan dibunuh beserta keluarga korban.

- Bahwa kemudian korban dibawa ke rumah atau tempat tinggal di daerah Kubang 

selama 6 (enam) hari, hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira pukul 15.00 wib 
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korban dibawa ke Taluk Kuantan dan sesampainya di Taluk Kuantan korban 

langsung dibawa ke Pranap dan sampai pada hari Jum’at tanggal 20 Juli 2012 

sekira pukul 19.00 wib dan tinggal di salah satu rumah keluarga terdakwa, 

kemudian keesokan harinya hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 10.00 

wib korban dibawa ke Taluk Kuantan dan tinggal di rumah kontrakan dan pada 

hari Jum’at tanggal 3 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 wib korban ditemukan 

oleh keluarga korban.

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penculikan tersebut 

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dan sebilah pisau.

- Bahwa peran terdakwa Ajeng adalah membujuk, merayu dengan serangkaian 

kebohongan agar korban mau bertemu dengan terdakwa, peran saksi adalah 

membawa sepeda motor yang dipergunakan untuk membawa lari korban serta 

mengancam korban jika korban lari akan diperkosa sedangkan Sdri. Wati (DPO) 

adalah mengancam korban dengan sebilah pisau agar korban tidak berteriak dan 

minta tolong serta melarikan diri dan akan membunuh korban dan keluarga 

korban jika korban tetap melarikan diri. 

- Bahwa penyebab saksi dan terdakwa membawa lari korban karena sakit hati 

dengan keluarga korban yang telah melaporkan saksi ke kantor polisi sehingga 

sepeda motor milik saksi ditahan oleh pihak kepolisian Sektor Tambang.

- Atas keterangan saksi  tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan 

sebagai berikut :

Terdakwa AJENG SYAFRINAWATI SIREGAR ALS AJENG ALS RIKI 

BINTI IMRANUDIN, keterangan terdakwa dibawah sumpah yang pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana penculikan atau membawa lari anak yang masih 

dibawah umur tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 

16.30 wib di jembatan Pasar Danau Bingkuang Desa Tambang Kec. Tambang 

Kab. Kampar.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan abang kandung 

terdakwa Mafta Sukriyanda Als Sukri Als Riko dan ibu kandung terdakwa Sdri. 

Hasnawati (DPO) terhadap korban Fitria Irmayani Als Irma.
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- Bahwa hubungan terdakwa dan korban adalah berpacaran selama 6 (enam) bulan 

dan pada saat berpacaran korban tidak tahu kalau terdakwa adalah perempuan.

- Bahwa terdakwa membawa lari korban tanpa izin dan sepengetahuan orang tua 

kandung korban.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa lari korban akan tetapi yang 

kejadian pertama keluarga dan orang tua korban sudah memaafkan perbuatan 

terdakwa dengan perjanjian terdakwa tidak akan menemui korban lagi.

- Bahwa pada saat terdakwa membawa lari korban, terdakwa mengetahui jika 

korban masih dibawah umur dan berstatus pelajar.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penculikan tersebut adalah pertama-tama 

terdakwa menelpon korban dengan cara merayu, membujuk serta menggunakan 

serangkaian kebohongan agar korban mau bertemu dengan terdakwa dengan 

alasan mengambil sepeda motor milik terdakwa yang ditahan di kantor Polisi 

Polsek Tambang dan mengambil baju milik korban yang dibawa oleh ibu 

terdakwa dan korban pun menyetujui untuk bertemu.

- Bahwa sebelum terdakwa sampai di rumah korban untuk menjemput korban, 

terdakwa sudah diusir oleh masyarakat disekitar rumah korban kemudian 

terdakwa pergi dan menelpon korban untuk ketemuan di jembatan Danau 

Bingkuang Desa Tambang dan korban pun datang dengan diantar oleh teman 

korban.

- Bahwa terdakwa meminta izin kepada teman korban untuk membawa korban 

pergi mengambil sepeda motor terdakwa di kantor Polsek Tambang kemudian 

terdakwa, korban dan Sdr. Riko pun pergi dengan menggunakan sepeda motor 

milik terdakwa bonceng tiga.

- Bahwa sesampainya di depan Polsek Tambang Sdr. Riko tidak menghentikan 

kendaraan tersebut dan tetap menuju ke arah Kota Pekanbaru dengan alasan 

mengambil baju yang ada pada ibu terdakwa.

- Bahwa setelah sampai di daerah Kubang ibu kandung terdakwa Sdri. Wati 

(DPO) sudah menunggu di depan pangkas rambut kemudian korban meminta 

baju korban namun tidak ada yang menjawab kemudian korban mengambil 

handphone korban untuk membalas SMS dari Sdr. Budiman namun Sdri. Wati 

(DPO) merampas handphone korban tersebut dari tangan korban.
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- Bahwa melihat hal tersebut korban terus meminta handphone korban akan tetapi 

Sdri. Wati (DPO) tetap tidak mau memberikan sehingga korban menangis 

melihat korban menangis Sdri. Wati (DPO) langsung mengeluarkan pisau yang 

ada di dalam tas Sdri. Wati (DPO) dan mengancam korban jika korban terus 

menangis dan melarikan diri korban akan dibunuh beserta keluarga korban.

- Bahwa kemudian korban dibawa ke rumah atau tempat tinggal di daerah Kubang 

selama 6 (enam) hari, hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira pukul 15.00 wib 

korban dibawa ke Taluk Kuantan dan sesampainya di Taluk Kuantan korban 

langsung dibawa ke Pranap dan sampai pada hari Jum’at tanggal 20 Juli 2012 

sekira pukul 19.00 wib dan tinggal di salah satu rumah keluarga terdakwa, 

kemudian keesokan harinya hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 10.00 

wib korban dibawa ke Taluk Kuantan dan tinggal di rumah kontrakan dan pada 

hari Jum’at tanggal 3 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 wib korban dan terdakwa 

ditangkap oleh paman korban yang bernama Sdr. Dedi di Teluk Kuantan dan 

terdakwa bersama korban dibawa ke Hotel Mustika yang terletak di Sungai 

Jering.

- Bahwa sekira pukul 23.45 wib orang tua korban bersama anggota Polisi datang 

ke Hotel tersebut dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Tambang.

- Bahwa peran terdakwa adalah membujuk, merayu dengan serangkaian 

kebohongan agar korban mau bertemu dengan terdakwa, peran Sdr. Riko 

(Maftha) adalah membawa sepeda motor yang dipergunakan untuk membawa 

lari korban sedangkan Sdri. Wati (DPO) adalah mengancam mengambil 

handphone milik korban.

- Bahwa yang terdakwa dan Sdr. Riko lakukan pada saat membawa lari korban 

adalah hanya berada di dalam rumah dan sekali-kali pergi jalan-jalan ke taman 

Kantor Bupati Kuansing.

 - Bahwa penyebab terdakwa membawa lari korban karena sakit hati dengan 

keluarga korban yang telah melaporkan terdakwa ke kantor polisi sehingga 

sepeda motor milik terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian Sektor Tambang.

 Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum tidak ada mengajukan 

barang bukti ; 
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Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan tersebut di atas selengkapnya 

termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, dan demi singkatnya uraian 

putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian 

satu sama lain dihubungkan dengan  keterangan terdakwa serta barang-barang bukti 

dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum; 

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana penculikan atau membawa lari anak yang 

masih dibawah umur tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 13 Juli 2012 sekira 

pukul 16.30 wib di jembatan Pasar Danau Bingkuang Desa Tambang Kec. 

Tambang Kab. Kampar.

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan abang 

kandung terdakwa Mafta Sukriyanda Als Sukri Als Riko dan ibu kandung 

terdakwa Sdri. Hasnawati (DPO) terhadap korban Fitria Irmayani Als Irma.

- Bahwa benar hubungan terdakwa dan korban adalah berpacaran selama 6 (enam) 

bulan dan pada saat berpacaran korban tidak tahu kalau terdakwa adalah 

perempuan.

- Bahwa benar terdakwa membawa lari korban tanpa izin dan sepengetahuan 

orang tua kandung korban.

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa lari korban akan tetapi yang 

kejadian pertama keluarga dan orang tua korban sudah memaafkan perbuatan 

terdakwa dengan perjanjian terdakwa tidak akan menemui korban lagi.

- Bahwa benar pada saat terdakwa membawa lari korban, terdakwa mengetahui 

jika korban masih dibawah umur dan berstatus pelajar.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penculikan tersebut adalah pertama-tama 

terdakwa menelpon korban dengan cara merayu, membujuk serta menggunakan 

serangkaian kebohongan agar korban mau bertemu dengan terdakwa dengan 

alasan mengambil sepeda motor milik terdakwa yang ditahan di kantor Polisi 

Polsek Tambang dan mengambil baju milik korban yang dibawa oleh ibu 

terdakwa dan korban pun menyetujui untuk bertemu.

- Bahwa benar sebelum terdakwa sampai di rumah korban untuk menjemput 

korban, terdakwa sudah diusir oleh masyarakat disekitar rumah korban kemudian 

terdakwa pergi dan menelpon korban untuk ketemuan di jembatan Danau 
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Bingkuang Desa Tambang dan korban pun datang dengan diantar oleh teman 

korban.

- Bahwa terdakwa meminta izin kepada teman korban untuk membawa korban 

pergi mengambil sepeda motor terdakwa di kantor Polsek Tambang kemudian 

terdakwa, korban dan Sdr. Riko pun pergi dengan menggunakan sepeda motor 

milik terdakwa bonceng tiga.

- Bahwa sesampainya di depan Polsek Tambang Sdr. Riko tidak menghentikan 

kendaraan tersebut dan tetap menuju ke arah Kota Pekanbaru dengan alasan 

mengambil baju yang ada pada ibu terdakwa.

- Bahwa setelah sampai di daerah Kubang ibu kandung terdakwa Sdri. Wati 

(DPO) sudah menunggu di depan pangkas rambut kemudian korban meminta 

baju korban namun tidak ada yang menjawab kemudian korban mengambil 

handphone korban untuk membalas SMS dari Sdr. Budiman namun Sdri. Wati 

(DPO) merampas handphone korban tersebut dari tangan korban.

- Bahwa melihat hal tersebut korban terus meminta handphone korban akan tetapi 

Sdri. Wati (DPO) tetap tidak mau memberikan sehingga korban menangis 

melihat korban menangis Sdri. Wati (DPO) langsung mengeluarkan pisau yang 

ada di dalam tas Sdri. Wati (DPO) dan mengancam korban jika korban terus 

menangis dan melarikan diri korban akan dibunuh beserta keluarga korban.

- Bahwa kemudian korban dibawa ke rumah atau tempat tinggal di daerah Kubang 

selama 6 (enam) hari, hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira pukul 15.00 wib 

korban dibawa ke Taluk Kuantan dan sesampainya di Taluk Kuantan korban 

langsung dibawa ke Pranap dan sampai pada hari Jum’at tanggal 20 Juli 2012 

sekira pukul 19.00 wib dan tinggal di salah satu rumah keluarga terdakwa, 

kemudian keesokan harinya hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 10.00 

wib korban dibawa ke Taluk Kuantan dan tinggal di rumah kontrakan dan pada 

hari Jum’at tanggal 3 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 wib korban dan terdakwa 

ditangkap oleh paman korban yang bernama Sdr. Dedi di Teluk Kuantan dan 

terdakwa bersama korban dibawa ke Hotel Mustika yang terletak di Sungai 

Jering.

- Bahwa sekira pukul 23.45 wib orang tua korban bersama anggota Polisi datang 

ke Hotel tersebut dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Tambang.
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- Bahwa peran terdakwa adalah membujuk, merayu dengan serangkaian 

kebohongan agar korban mau bertemu dengan terdakwa, peran Sdr. Riko 

(Maftha) adalah membawa sepeda motor yang dipergunakan untuk membawa 

lari korban sedangkan Sdri. Wati (DPO) adalah mengancam mengambil 

handphone milik korban.

- Bahwa yang terdakwa dan Sdr. Riko lakukan pada saat membawa lari korban 

adalah hanya berada di dalam rumah dan sekali-kali pergi jalan-jalan ke taman 

Kantor Bupati Kuansing.

 - Bahwa penyebab terdakwa membawa lari korban karena sakit hati dengan 

keluarga korban yang telah melaporkan terdakwa ke kantor polisi sehingga 

sepeda motor milik terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian Sektor Tambang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-

fakta sebagaimana dikemukakan para Saksi yang diajukan Penuntut Umum 

dipersidangan dan keterangan terdakwa dipersidangan apakah Terdakwa dapat 

dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut 

Umum didalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 

yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Jo UU RI No.3 tahun 1997 tentang 

peradilan anak; 

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 330 ayat (1) KUHP Jo UU RI No.3 tahun 

1997 tentang peradilan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara 

Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut 

Umum yang menurut Majelis Hakim terbukti ; 

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Pertama didakwa oleh Penuntut 

Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam melanggar Pasal 

83 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.3 tahun 1997 

tentang peradilan anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
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1. Unsur Setiap Orang : 

2. Unsur menculik anak untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bersalah melakukan tindak pidana 

sebagaiman yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam 

melanggar Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI 

No.3 tahun 1997 tentang peradilan anak, maka terlebih dahulu harus dipenuhi unsur-

unsur berikut :

Ad. 1 . Unsur Setiap Orang 

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ setiap orang “ adalah menunjuk subyek 

Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara 

ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa AJENG SYAFRINAWATI 

SIREGAR ALS AJENG ALS RIKI BINTI IMRANUDIN yang diminta 

pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur ini juga 

dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam penjatuhan pidana; 

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan 

ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut 

Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa 

yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab 

akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis 

Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini 

dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari 

terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal 

tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian 

majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur menculik anak untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana penculikan atau membawa lari anak 

yang masih dibawah umur tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 13 Juli 2012 sekira 

pukul 16.30 wib di jembatan Pasar Danau Bingkuang Desa Tambang Kec. Tambang 

Kab. Kampar yang dilakukan Terdakwa bersama dengan abang kandung terdakwa 

Mafta Sukriyanda Als Sukri Als Riko dan ibu kandung terdakwa Sdri. Hasnawati (DPO) 

terhadap korban Fitria Irmayani Als Irma.
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Menimbang, bahwa sebelumnya hubungan terdakwa dan korban adalah 

berpacaran selama 6 (enam) bulan dan pada saat berpacaran korban tidak tahu kalau 

terdakwa adalah perempuan dimana terdakwa membawa lari korban tanpa izin dan 

sepengetahuan orang tua kandung korban.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa lari korban akan 

tetapi yang kejadian pertama keluarga dan orang tua korban sudah memaafkan 

perbuatan terdakwa dengan perjanjian terdakwa tidak akan menemui korban lagi.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membawa lari korban, terdakwa 

mengetahui jika korban masih dibawah umur dan berstatus pelajar, hal mana juga 

dibuktikan dari kartu keluarga an.Mahyudin dan surat keterangan Hasil Ujian Akhir 

Sekolah Berstandar Nasional, yang menerangkan korban yang bernama Fitria Irmayani 

lahir di Gobah tanggal 20 Bulan Februari 1996, yang dimana pada saat perkara ini 

disidangkan masih belum genap 17 Tahun, yang mana masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penculikan tersebut adalah 

pertama-tama terdakwa menelpon korban dengan cara merayu, membujuk serta 

menggunakan serangkaian kebohongan agar korban mau bertemu dengan terdakwa 

dengan alasan mengambil sepeda motor milik terdakwa yang ditahan di kantor Polisi 

Polsek Tambang dan mengambil baju milik korban yang dibawa oleh ibu terdakwa dan 

korban pun menyetujui untuk bertemu, dimana sebelum terdakwa sampai di rumah 

korban untuk menjemput korban, terdakwa sudah diusir oleh masyarakat disekitar 

rumah korban kemudian terdakwa pergi dan menelpon korban untuk ketemuan di 

jembatan Danau Bingkuang Desa Tambang dan korban pun datang dengan diantar oleh 

teman korban dan terdakwa meminta izin kepada teman korban untuk membawa korban 

pergi mengambil sepeda motor terdakwa di kantor Polsek Tambang kemudian terdakwa, 

korban dan Sdr. Riko pun pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa 

bonceng tiga.

Menimbang, bahwa sesampainya di depan Polsek Tambang Sdr. Riko tidak 

menghentikan kendaraan tersebut dan tetap menuju ke arah Kota Pekanbaru dengan 

alasan mengambil baju yang ada pada ibu terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian korban dibawa ke rumah atau tempat tinggal di 

daerah Kubang selama 6 (enam) hari, hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira pukul 

15.00 wib korban dibawa ke Taluk Kuantan dan sesampainya di Taluk Kuantan korban 

langsung dibawa ke Pranap dan sampai pada hari Jum’at tanggal 20 Juli 2012 sekira 
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pukul 19.00 wib dan tinggal di salah satu rumah keluarga terdakwa, kemudian keesokan 

harinya hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 10.00 wib korban dibawa ke Taluk 

Kuantan dan tinggal di rumah kontrakan dan pada hari Jum’at tanggal 3 Agustus 2012 

sekira pukul 17.00 wib korban dan terdakwa ditangkap oleh paman korban yang 

bernama Sdr. Dedi di Teluk Kuantan dan terdakwa bersama korban dibawa ke Hotel 

Mustika yang terletak di Sungai Jering.

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.45 wib orang tua korban bersama anggota 

Polisi datang ke Hotel tersebut dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Tambang, 

dimana penyebab terdakwa membawa lari korban karena sakit hati dengan keluarga 

korban yang telah melaporkan terdakwa ke kantor polisi sehingga sepeda motor milik 

terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian Sektor Tambang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim 

berpendapat unsur menculik anak untuk diri sendiri telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan yang 

dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah sebagaimana dakwaan Pertama 

Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan pada 

diri terdakwa ; 

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh 

Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, sehingga Hakim berpendapat 

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana “Menculik Anak Untuk Diri Sendiri” ; 

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, 

dengan telah terbuktinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut 

Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka pasal-pasal dalam dakwaan 

selanjutnya dengan sendirinya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis 

Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari 

pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh 

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa  perbuatan yang dilakukan Terdakwa 

harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; 
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Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah 

terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal 

dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus 

dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan 

dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa. 

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari 

maksud untuk menderitakan atau mertendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih 

untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk 

mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim 

berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa 

sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa 

keadilan baik itu terdakwa, korban maupun masyarakat ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu akan 

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan 

Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal memberatkan :

1. Bahwa perbuatan terdakwa telah membawa trauma dan merugikan saksi korban 

yang masih bersekolah, hingga harus pindah sekolah ke Padang dan juga telah 

membuat kecemasan tersendiri buat keluarga korban ;

Hal-hal meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.

2. Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan dan tidak mempersulit 

jalannya persidangan

3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya 

lagi ;

4. Terdakwa tidak mengerti akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak selain mengancamkan pidana penjara juga mengancamkan pidana denda, dimana 

ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga 

beralasan hukum apabila kepada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah 

pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) UU No.3 tahun 1997 Jo Pasal 

1 angka 2 huruf a, UU Peradilan Anak tersebut, terhadap terdakwa yang masih dibawah 

umur tersebut, pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah ½ dari maximal ancaman 

pidana penjara bagi orang dewasa, karena ketentuan pasal 83 UU No.3 tahun 2002 

tentang perlindungan anak, maka secara analogi/acontrario dengan pasal 26 ayat (1) UU 

No.3 tahun 1997 tersebut, maka ancaman pidana minimum bagi anak adalah ½ nya dari 

orang dewasa yaitu penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 30.000.000,- ;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, telah dapat dianggap sebagai 

yurisprudensi, karena beberapa putusan dari Mahkamah Agung yang juga telah diikuti 

oleh putusan Mahkamah Agung lainnya dalam perkara yang sama, dalam hal putusan 

minimum tersebut,yakni Putusan 2824 K/Pid/2006 tertanggal 31 Januari 2007, Putusan 

No.695 K/Pid/2006, Putusan No.227 K/Pid.Sus/2007, yang dianggap telah menjadi 

yurisprudensi, karena telah menajdi bahan acuan putusan di Mahkamah Agung dalam 

hal perkara yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI tahun 

2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat 

Lingkungan Peradilan halaman 288 point ke 5 (lima) tentang putusan Pengadilan Anak, 

yang menyatakan pidana penjara, Pidana Kurungan dan Pidana Denda yang dapat 

dijatuhkan kepada anak nakal paling lama atau paling banyak ½ (satu Perdua) dari 

maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, ketentuan ini diberlakukan juga dalam 

hal minimum ancaman pidana bagi anak (Yurisprudensi Tetap) ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka 

berat pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah sepadan dengan 

kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan di Lembaga 

Pemasayarakatan Bangkinang sejak tanggal 05 Agustus 2012 maka Majelis Hakim 

memandang perlu memerintahkan agar masa tahanan sebelum putusan ini mempunyai 

kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani 

sebagaimana ketentuan Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan 

maka penahanan terhadap diri terdakwa tetap dipertahankan ;
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Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka 

kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya 

akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan 

tersebut diatas dalam menjatuhkan putusan hakim juga akan mempertimbangkan laporan 

dan saran dari pembimbing kemasyarakatan agar terdakwa dijatuhi pidana yang 

seringan-ringannya karena terdakwa masih muda usia, yang diharapkan masih bisa 

berubah serta belum pernah dihukum;

 Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan diatas rasanya putusan 

yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi 

masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya;

Mengingat ketentuan Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak Jo UU RI No.3 tahun 1997 tentang peradilan anak, Undang - Undang Nomor : 8 

tahun 1981 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan perkara ini :

M E N G A D I L I   

1. Menyatakan terdakwa AJENG SYAFRINAWATI SIREGAR ALS AJENG ALS 

RIKI BINTI IMRANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana  : ““Menculik Anak Untuk Diri Sendiri”” 

2. Menghukum  terdakwa  tersebut di atas karena  itu  dengan pidana penjara  selama 1 

(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;

3. Menghukum pula terdakwa tersebut di atas untuk membayar denda sebesar 

Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) subsidair  2 (dua). Bulan Penjara ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya 

dari pidana yang telah dijatuhkan ;

5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ; 

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam permusyawarahan Hakim Pengadilan Negeri 

Bangkinang pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 oleh kami sebagai 

ANGGALANTON B,M, S.H,MH sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan 
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dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh hakim tersebut dengan 

dibantu oleh, MANSYUR Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dan 

dihadiri oleh TIO M.SIMATUPANG, S.H  selaku Jaksa Penuntut Umum pada 

Kejaksaan Negeri Bangkinang, serta dihadapan Terdakwa, dan Penasehat Hukumnya. 

Hakim

ANGGALANTON B.M, S.H,M.H

Panitera Pengganti

                            MANSYUR
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