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Tindak Pidana Melarikan Seorang Perempuan Yang Belum Dewasa   (Pasal 332 
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 Skripsi ini merupakan syarat pokok untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum 

pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Pada Kesempatan kali ini Penulis 

ingin berterimakasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan SH.MH Selaku 

pembimbing utama dan Vera Novianti, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu 

yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, 

didalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam tehnik penyajian 



6 
 

 
 

materi muatan maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu penulis dengan 

senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun serta bermanfaat 

bagi penulis dalam tulisan – tulisan ilmiah yang akan dating. 

 Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat 

memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya. Amin. 

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb. 

 

 

 

 

Indralaya,   Juni 2014 
 

              Penulis 
 
 

(Otong Arianto) 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
 

UCAPAN TERIMAKASIH 

 Pada kesempatan ini yang pertama dan paling utama saya ingin mengucapkan 

rasa syukur saya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya kepada saya. Rasa terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, 

Idrus Ayahanda tercinta yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat 

dalam hidup saya, juga Ibunda Tercinta Holijah wanita terhebat di dalam hidup saya 

yang juga telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada saya. 

Selain itu saya juga ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam – dalamnya 

kepada pihak – pihak yang membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih 

saya ucapkan kepada: 

1. Yth, Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D. (Dekan fakultas 

Hukum). 

2. Yth, Bapak Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S. (Pembantu Dekan I). 

3. Yth Ibu Meria Utama, S.H., LL.M (Pembantu Dekan II). 

4. Yth Bapak Rd. Mokhd. Ikhsan, S.H., M.Hum. (Pembantu dekan III dan 

Pembimbing Utama). 

5. Yth Ibu Vera Novianti SH.,MH (Pembimbing Kedua)  

6. Yth Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H.,M.H (Ketua bagian hukum dan 

Sistem Peradilan Pidana). 

7. Yth Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum (Penasihat Akademik) 

8. Keluarga Besar saya, Ayah, Ibu, dan Adik-adikku, Terimakasih semuanya 

atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan kepada saya. 



8 
 

 
 

9. Teman - teman PK Hukum Pidana, dan kawan-kawan seangkatan lainnya. 

10. Kawan-kawan fakultas Hukum, Ipin, Mail, mamang (Hari, Plankton23), 

Kadinda, Tommy, Reza (pakde), Rahmat (memet), Mail, kak Jo (dojok), 

Robbie (kakex), Ade, Yudi ZZ, Rasid, Imam, dan Seluruh Teman – teman 

angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Serta seluruh 

civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terimakasih 

atas kebersamaan yang telah kalian berikan. 

11. Seseorang yang telah memberikan semangat, Nindy VW. 

12. Teman XII IPA 1 SMA N 4 Palembang, Ilham, Adi Sodek, Nanda, Riri, 

Anak Tikage (Devi, sibah, Poppy, Dila, Putri, Fika) 

13. Teman – teman Dota Terima kasih untuk hiburan dan kebersamaannya. 

14. Teman-Teman Fun Futsal 

15. Teman - teman PLKH kelas B, terima kasih atas kontribusinya selama 

PLKH.   

16. Seluruh Teman – teman angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya, Serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya. 

 

 



9 
 

 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ..............................................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................  ii 

PERNYATAAN PLAGIAT...................................................................................  iii 

MOTO DAN PERSEMBAHAN ...........................................................................  iv 

KATA PENGANTAR ...........................................................................................  v 

UCAPAN TERIMA KASIH ..................................................................................  vii 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ix 

ABSTRAK ............................................................................................................. xi 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ........................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ...................................................................................... 8 

C. Tujuan  ....................................................................................................... 9 

D. Manfaat  ..................................................................................................... 9 

E. Ruang Lingkup ........................................................................................... 10 

F. Kerangka Teoritis ....................................................................................... 10 

G. Metode Penelitian ...................................................................................... 13 

 1. Tipe Penelitian ................................................................................. 13 

 2. Jenis dan Sumber Data ..................................................................... 13 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ............................................... 14 

4. Analisis Bahan Hukum .................................................................... 15 

5. Teknik Penarikan Kesimpulan ......................................................... 15 

 

 

BAB II TINJAUAN UMUM  

A. TINJAUAN UMUM TENTANG HAKIM ....................................................... 20 

1. Tugas dan Kewajiban Hakim ................................................................. 20 

2. Metode berfikir hakim............................................................................ 22 



10 
 

 
 

3. Penjatuhan Putusan Oleh Hakim ............................................................ 24 

B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ..................................... 36 

1. Pengertian Tindak Pidana ...................................................................... 36 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana ................................................................... 39 

C. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK ......................................................... 40 

 

BAB III PEMBAHASAN 

A. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN TINDAK PIDANA 

MEMBAWA PERGI SEORANG  PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA..46 

B. ANALISIS PUTUSAN ..................................................................................... 58 

 

BAB IV PENUTUP 

A. KESIMPULAN ..................................................................................... 62 

B. SARAN ................................................................................................. 63 

 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 65 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



11 
 

 
 

ABSTRAK 
 
              Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Hakim dalam menjatuhkan 
Putusan bagi tersangka kasus melarikan perempuan yang belum dewasa,, Penerapan 
hukum pidana terhadap delik melarikan perempuan yang belum dewasa di  
pertimbangkan berdasarkan pertimbangan yurdis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa, 
dan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan 
terdakwa, maupun alat-alat bukti. Membawa pergi seorang wanita dibawah umur 
atau penculikan anak kembali ramai dibicarakan masyarakat. Kasus melarikan 
perempuan dibawah umur cakupannya tersebar hampir diseluruh Indonesia, 
keprihatinan kita menjadi semakin besar karena korban penculikan anak mayoritas 
perempuan dibawah umur. Untuk menyelidiki, mengusut dan membongkar mata 
rantai kasus-kasus yang cukup pelik ini dibutuhkan “tenaga dan semangat ekstra 
besar” karena masalah pengangguran, kemiskinan, pendidikan, kesenjangan gendre, 
budaya patriarki, juga minimnya aturan hukum, kesadaran masyarakat, serta peran 
aparat dalam mengatasi permasalahan tersebut 
 
Kata kunci : Putusan Hakim, Perempuan yang belum dewasa 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan interaksi baik antara 

sesamanya maupun dengan makhluk lainnya terikat oleh hukum yang mengatur apa 

yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Menurut Achmad Ali 

bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu 

sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh 

manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya.1 

Eksistensi hukum ditengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, 

artinya hukum mempunyai keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. 

Hukum sering disebut sebagai gejala sosial, dimana ada masyarakat disitu ada 

hukum.2 Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan 

masyarakat secara individual maupun dalam berintraksi dengan orang lain dalam 

pergaulannya. Hukum bahkan dibutuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai 

pergaulan yang luas antar bangsa, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan 

permainan dalam tata kehidupan.3  

Landasan filosofis kemanusiaan yang diciptakan KUHAP sesuai dengan sila 

kemanusiaan yang adil dan beradab, diharapkan suatu penegakan hukum yang luhur 

                                                 
1 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filsofis dan Sosiologis. Toko Gunung 

Agung, Jakarta, 2002, hlm. 35. 
2 Soedjono Dirdjosisworo, pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1983,hlm. 5 
3 Hasim Purba, Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum, Cahaya Ilmu, Medan, 2006, hlm. 2. 
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dan berbudi, yang menerapkan kedudukan aparat penegak hukum sebagai pengendali 

hukum demi mempertahankan perlindungan ketertiban masyarakat pada suatu pihak 

dan pihak lain.4 

            Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, 

keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan 

maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran 

hukum.5 Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku 

pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau 

aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan 

dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-

aturan tersebut mengatur tentang tindak pidana terhadap kepentingan umum.6 

Hukum pidana dikenal dengan adanya 2 (dua) kategori yaitu Kejahatan dan 

Pelanggaran. Hukum pidana Indonesia telah  mengaturnya secara positif dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan diatur dalam Buku II dan 

Pelanggaran diatur dalam Buku III. Salah satu bentuk kejahatan yang akan dibahas 

dalam penelitian hukum ini adalah Kejahatan melarikan perempuan dibawah umur. 

Hubungannya dengan Pasal 332 KUHP yang dipahami sebagai membawa 

pergi seorang perempuan yang belum dewasa dengan maksud untuk menguasainya, 

oleh masyarakat kita sering dikaitkan dengan peristilahan kawin lari. Kawin lari itu 

                                                 
4  M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ; Penyidikan dan 

Penuntutan, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 20. 
5 Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 6. 
6 Moelijanto, asas-asas hukum pidana, cetakan kedelapan, edisi revisi, Renika cipta, Jakarta, 

2008, hlm. 2. 
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sendiri apabila diartikan secara sederhana adalah antara seorang pria dan seorang 

wanita yang melangsungkan perkawinan dengan tanpa direstui oleh orang tua atau 

walinya. Meskipun ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin lari, 

namun khlayak umum telah menganggap bahwa faktor sosial ekonomi lah yang 

merupakan faktor utama terjadinya kawin lari. 

Membawa pergi seorang wanita dibawah umur atau penculikan anak kembali 

ramai dibicarakan masyarakat. Kasus melarikan perempuan dibawah umur 

cakupannya tersebar hampir diseluruh Indonesia, keprihatinan kita menjadi semakin 

besar karena korban penculikan anak mayoritas perempuan dibawah umur. Untuk 

menyelidiki, mengusut dan membongkar mata rantai kasus-kasus yang cukup pelik 

ini dibutuhkan “tenaga dan semangat ekstra besar” karena masalah pengangguran, 

kemiskinan, pendidikan, kesenjangan gendre, budaya patriarki, juga minimnya aturan 

hukum, kesadaran masyarakat, serta peran aparat dalam mengatasi permasalahan 

tersebut. 

Ada yang merumuskan tindak pidana ini sebagai “melarikan perempuan di 

bawah umur”. Ada juga yang memakai frasa “melarikan perempuan yang belum 

dewasa”. Apapun istilahnya, yang pasti dalam rumusan itu ada perbuatan melarikan 

seorang perempuan yang usianya belum mencapai usia dewasa. 

Kejahatan schaking itu diatur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP. Tindak pidana ini 
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adalah delik aduan. Secara leksikal, schaking berasal dari kata kerja schaken yang 

berarti “menculik gadis atau wanita”.7  

Menurut Andi Hamzah, “bagian inti delik Pasal 332 ayat (1) adalah;  

(a)Membawa pergi seorang perempuan di bawah umur;  

(b)Tanpa izin orang tua atau walinya;  

(c)Dengan kemauan perempuan itu sendiri;  

(d)Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu, baik dengan perkawinan 

maupun di luar perkawinan; dan  

(e)Dengan mempergunakan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman 

kekerasan”.8 

Dalam Pasal 332 KUHP 

1. Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara:  

(i) Paling lama 7 tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita 

yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya 

tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun di 

luar perkawinan;  

(ii) Paling lama 9 tahun, barangsiapa membawa pergi seorang 

wanita, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, 

                                                 
7 Bahasa Hukum: “Melarikan Perempuan di Bawah Umur” 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b86bf37cf0d/bahasa-hukum--melarikan perempuan-di-
bawah-umur di akses pada tanggal 28 oktober 2013, pukul 23.00 WIB. 

8 Andi Hamzah,, Delik-delik tertentu (special delicten) didalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta 
2009, hlm. 30. 

 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b86bf37cf0d/bahasa-hukum--melarikan%20perempuan-di-bawah-umur
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b86bf37cf0d/bahasa-hukum--melarikan%20perempuan-di-bawah-umur
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dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap 

perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. 

2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan. 

3. Pengaduan dilakukan:  

(a) Jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia 

sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;  

(b) Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewas, oleh dia 

sendiri atau suaminya. 

4. Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa 

pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan BW, maka 

tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal. 

Unsur yang terdapat dalam Pasal 332 ayat (1) butir (1)  : 

1. Melarikan perempuan 

2. Perempuan yang dilarikan belum dewasa 

3. Dengan izin atau persetujuan atau kehendak perempuan itu sendiri 

4. Tanpa persetujuan/tidak disetujui oleh orang tuanya atau wali 

5. Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan perkawinan 

maupun tanpa perkawinan. 

Upaya untuk menemukan dan menentukan pelaku tindak pidana sangat 

penting untuk menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana 

atas peristiwa pidana tersebut. Mengenai pertanggung jawaban pidana, E. Y. Kanter 

dan S. R. Sianturi mengemukakan pendapatnya bahwa : 
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”Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan yang menindak, 

jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang 

telah ditentukan dalam dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya 

suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan 

dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila 

tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tiada peniadaan sifat melawan 

hukum atau rechtvaardigingsgrond atau alasan pembenar) itu”.9   

Penyidikan sebagai upaya untuk menemukan dan menentukan pelaku dalam 

suatu peristiwa pidana dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya 

disebut Polri). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Polri menduduki posisi 

sebagai aparat penegak hukum, sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang 

digariskan KUHAP. Kepada Polri diberikan peran berupa kekuasaan umum 

menangani kriminal (general policing authority in criminal matter) di seluruh 

wilayah negara Indonesia.10  

Permasalahan kita adalah ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan, 

pengangguran yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilhan lain dan 

ikut arus penculikan dan melalaikan prinsip Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang 

mempunyai hak untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan 

pribadi, pikiran dan hati nurani 
                                                 

9 E. Y. Kanter, dan S. R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, 
Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 249. 

10 M. Yahya Harahap,, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan 
Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 91. 
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Oleh karena itu, kasus melarikan perempuan dibawah umur biasanya baru 

terbongkar jika ada laporan dari keluarga korban yang merasa kehilangan kontak atau 

meninggal dunia. Sepanjang masih ada kontak meskipun telah terjadinya penculikan 

anak maka orang tidak memahami bahwa telah terjadi pelanggaran Hak Asasi 

Manusia melalui penculikan anak dibawah umur. 

Sebagai contoh yang terjadi ialah perkara melarikan perempuan dibawah 

umur yang dilakukan oleh Adi Syahputra Lubis terjadi di desa Ranjo Batu Kecamatan 

Muara Sipongi Kab.Mandailing Natal, yang terjadi ialah perkara membawa 

perempuan dibawa umur tanpa persetujuan orang tua dari korban, didalam Putusan 

Nomor:270/pid.B/2011/PN.mdl11 dimana Majelis Hakim menghukum terdakwa 

pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara. 

Pada kasus yang akan menjadi acuan utama skripsi hukum ini adalah 

terdakwa telah didakwa dengan suatu perbuatan yakni membawa pergi seorang 

wanita yang belum dewasa dengan tanpa persetujuan orang tua wanita itu. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengkajinya dan menuangkannya dalam suatu skripsi hukum yang 

berjudul “Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Melarikan Seorang 

Perempuan yang Belum Dewasa (STUDI PUTUSAN 

NOMOR:270/Pid.B/2011/PN.Mdl)” 

 

                                                 
 11 Putusan Nomor 270/pid.B/2011/PN.mdl http://putusan.mahkamah 
agung.go.id/putusan/385f8ab8e8859cc3b96dde3b2f090737/pdf 
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B. RUMUSAN MASALAH 

            Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi hukum ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku 

tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa dalam putusan 

Nomor:270/pid.B/2011/PN.mdl? 
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C. Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap 

pelaku tindak pidana melarikan seorang perempuan yang belum dewasa. 

 

D. Manfaat 

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam putusan 

tersebut, serta diharapkan agar penelitian tersebut dapat bermanfaat di kemudian 

hari. 

2. Secara Praktis, diharapkan agar penelitian tersebut dan menjadi suatu bahan 

pemikiran yang dapat digunakan Mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya, 

dan Mahasiswa Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana pada 

khususnya untuk dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan sebagai bahan 

bacaan bagi rekan-rekan Mahasiswa. 
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E.  Ruang Lingkup 

Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana dan keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman penulis, agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari 

permasalahan, maka penulis memberikan batasan ruang lingkup pembatasan yaitu 

terbatas hanya Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Melarikan Seorang Perempuan 

yang Belum Dewasa. 

 

F. Kerangka Teoritis  

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto dikatakan teori adalah suatu konstruksi 

dalam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara 

reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman. Sehingga tak pelak lagi bahwa 

berbicara tentang teori seseorang akan dihadapkan kepada 2 (dua) macam realitas, 

yang pertama adalah realitas in abstarcto yang ada di alam idea imajinatif dan kedua 

adalah padanannya berupa realitas in concerto yang berada dalam pengalaman 

indrawi.12 

  Melakukan suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis bahwa untuk 

memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah sesuai 

selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis13. Dalam penelitian ini digunakan 

teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan sebagai acuan 

untuk membahas masalah kasus tindak pidana melarikan perempuan dibawah umur. 

                                                 
12 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika 

Masalahnya,ELSAM-HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 184. 
13 Ronny H. Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 1982, hlm. 37. 
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Untuk membahas permasalahan dalam tulisan ini, maka penulis akan 

mendasarkan pada Teori pemidanaan, Teori Penjatuhan Putusan dan Teori 

Kebudayaan. 

 

1. Teori Pemidanaan 

Teori ini secara umum dibagi 2 (dua) kelompok, dan ada 1 sebagai modifikasi 

yaitu teori gabungan atau campuran, dimana teori-teori tersebut adalah sebagi berikut:  

a. Teori absolut atau pembalasan 

`Teori-teori ini dikenal sejak akhir abad ke-18 yang sebagian besar dianut oleh 

ahli-ahli filsafat jerman. Pokoknya, yang dianggap sebagai dasar hukum dari 

pidana itu adalah pembalasan (Belanda : vergelding, Jerman : vergeltung). Pidana 

ini dijatuhkan sebagai pembalsan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan 

seseorang.14 Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang 

telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak 

yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan 

kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya 

kejahatan itu sendiri. 

b. Teori relatif atau tujuan  

Teori-teori ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana itu adalah tujuan 

(doel) dari pidana itu sendiri, karena pidana itu sendiri mempunyai  tujuan-tujuan 

                                                 
14 M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana Indonesia, Unsri, Palembang , 2007, 

hlm. 27. 
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tertentu. Adapun yang dianggap sebagai tujuan pokok dalam menjatuhkan pidana 

itu adalah : “ (de handhaving van de maatschappelijke orde) dengan mencegah 

terjadinya kejahatan.15 Para penganut teori ini memandang pidana sebagai suatu 

yang dapat digunakan untuk mencapai kemantapan, baik yang berkaitan dengan 

dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah 

potensial, akan menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik16, pemberian 

mengenai karakteristik antara teori pembalasan dengan teori-teori tujuan 

mengemukakan pendapat O.Cristinsen yang menurutnya sebagai berikut:17 

Pada teori pembalasan tujuan pidana adalah semata-mata untuk 

pembalasan. Oleh karena itu, pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya 

tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan 

masyarakat. Dengan demikian, kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk 

adanya pidana. Artinya tujuan pidan melihat kebelakang, yang merupakan 

pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk diperbaiki, mendidik atau 

memasyarakatkan kembali si pelanggar. 

Dalam teori tujuan, maka tujaun pidana adalah pencegahan (preventional). 

Pencegahan tersebut adalah : 

1. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan yang tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. 

                                                 
15 M.Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Op.cit, hlm. 28. 
16 Muladi dan Barda Nawawi Arief , Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 

1986, hlm. 62. 
17 Ibid, hlm. 63. 
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2. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan 

kepada sipelaku saja. (misalnya karena sengaja atau culva) yang 

memenuhi syarat-syarat utnuk adanya pidana. 

3. Pidana harus diterapkan bedasarkan tujuan sebagia alat untuk 

menegakkan hukum. 

4. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif).  

c. Teori gabungan/vereniging theorien 

Aliran ini menggabungkan aliran absolut dan relatif diatas. Menurut aliran 

ini kedua aliran diatas masing-masing punya kekurangan, yaitu: 18 

1. Teori pembalasan/vergeldingstheori: 

a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Het recht van talio (hukum balas 

membalas : nyawa dibalas nyawa, gigi diabalas gigi) tidak selamanya 

adil. Motif orang berbuat tidaklah sama. 

b. Bila alasannya semata-mata untuk membalas, maka mengapa Negara 

yang hanya berhak melaksanakannya. 

2. Teori tujuan/ doeltheorieen : 

a. Juga menimbulkan ketidakadilan. Jadi hanya untuk menakut-nakuti 

orang yang berbuat kesalahan kecil dipidana berat.  

b. Kepuasan masyarakat sangat diabaikan. Masyarakat sering tidak puas 

kerena merasa si penjahat dimanjakan. 

c. Sukar dicapai dalam praktik. Apa yang diteorikan sering tidak benar. 
                                                 

18 M.Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Op.cit, hlm. 29. 
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2.   Teori Penjatuhan Putusan 

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkna hukum dan keadilan. Amanat ini 

adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 194519 

setelah amandemen ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara 

hukum20”, karena salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya jaminan 

penyelenggaraan kekuasaan peradialn yang merdeka, bebas dari segala campur 

tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu 

memberikan pengayoman kepada masyarakat.  

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip 

pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locked dan Montesquie. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur dan netral 

(impartiality). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat 

dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara 

penguasa dan rakyat. 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dam kekuatan 

kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-

putusannya. Bagaimanapun baiknya peraturan perundang-undangan yang diciptakan 

dalam suatu negara, dalam usaha menjamin masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, 

                                                 
19 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 
20 Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga. 
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peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan 

kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan 

tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari 

kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenagan dalam memberi isi 

dan kekuatan pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dalam hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. 

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap 

perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas 

dari sistem pembuktian negatif (negative wetterlijke), yang pada prinsipnya 

menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, 

disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan 

hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.  

 Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis 

saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani. 

 

3.   Teori kebudayaan 

Kebudayaan adalah sistem tingkah laku yang telah diatur bersama dan 

didukung oleh pemikiran serta nilai-nilai.21 Dari kebudayaan inilah banyak 

mempengaruhi banyak mempengaruhi perilaku penyidik dalam mengungkap pelaku 

tindak pidana kejahatan membawa lari perempuan. 

                                                 
21 Bambang S Mintargo, Tinjauan Manusia dan Nilai Budaya, Jakarta, Universitas Trisakti, 

2000, hlm. 105. 
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Sementara menurut Suparlan, kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan 

pengetahuan manusia sebagai mahuk sosial yang digunakan untuk memahami dan 

menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya. Selain itu menjadi landasan 

bagi tingkah lakunya, dengan demikian kebudayaan merupakan serangkaian aturan-

aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan startegi-strategi yang terdiri atas 

serangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia dan digunakan secara 

selektif dalam menghadapi lingkungan.22 

 

G. Metode Penelitian 

1.   Tipe Penelitian. 

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian normatif23 yang akan memfokuskan penelitian kepada putusan 

Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor:270/Pid.B/2011/PN.Mdl atas nama 

terdakwa ADI SYAHPUTRA LUBIS. 

Penulis akan meneliti apakah penjatuhan hukuman tersebut telah sesuai 

dengan norma hukum yang berlaku dan apa yang menjadi dasar pertimbangan 

hakim sehingga dijatuhkannya hukuman tersebut kepada pelaku. 

 

                                                 
22 Parsudi Suparlan, Keanekaragaman Suku Bangsa dan Kebudayaan, Hubungan Antar Suku 

Bangsa, Jakarta, PTIK Press, 2002, hlm. 145. 
23 Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan mencakup : (a) penelitian 

terhadap asas-asas hukum, (b) penelitian terhadap sistematik hukum, (c) penelitian terhadap taraf 
sinkronisasi vertical dan horizontal, (d) perbandingan hukum, (e) sejarah hukum. Lihat dalam: 
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat” , Raja 
Garfindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 14. 
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2.   Bahan Penelitian  

Bahan Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu terdiri dari : 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan penulisan tersebut, antara lain :  

-     Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana 
 
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 
 
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
 
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok 

Kekuasaan Kehakiman 
 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang meliputi teori-teori, 

pendapat para ahli, putusan hakim tentang tindak pidana membawa lari 

perempuan, serta hasil-hasil penelitian dan sebagainya  

3.  Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus bahasa Indonesia, 

kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. 

 

3.   Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Di dalam penelitian hukum normatif, maka teknik yang dipakai dalam 

pengumpulan data dan informasi mengacu pada studi kasus terhadap putusan 

Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor:270/Pid.B/2011/PN.Mdl atas nama 

terdakwa ADI SYAHPUTRA LUBIS, dengan cara identifikasi, disistemisasi terhadap 

ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah ada, data pada hakikatnya 
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berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum 

tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum 

tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa.24 Data kepustakaan yang 

merupakan data utama yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian dikumpulkan melalui metode 

sistematis untuk lebih mempermudah analisis permasalahan dan mencari alternatif 

pemecahannya. 

 

4,  Analisis Bahan Hukum 

 Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dideskripsikan 

sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif, bahan hukum 

yang telah dideskripsikan bersumber dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian hasilnya tidak bersumber dari data-data 

kuantiatif, selanjutnya didefinisikan dan ditentukan maknanya melalui metode 

interpretasi, deskriptis, dan analitis dalam usaha untuk menggambarkan dan 

memberikan penjelasan berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti sehingga orang 

lain dapat memahaminnya. Sebagai pelengkap penelitian ini akan dipergunakan 

pendapat ahli hukum atau praktisi hukum untuk menjawab permasalahan yang 

menjadi fokus penelitian. 

 

 
                                                 

24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ,UI Press, Jakarta 1986,  hlm. 251. 
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5.  Penarikan Kesimpulan 

Pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis dengan Teknik Induktif 

dimana memiliki tiga tahap yakni Generalisasi, Analogi dan menentukan sebab dan 

akibat. Generalisasi yaitu penalaran induktif dengan cara menarik kesimpulan secara 

umum berdasarkan sejumlah data. Analogi yaitu kesamaan penarikan kesimpulan 

dengan asumsi dua hal yang memiliki beberapa aspek kesamaan. Sebab dan Akibat 

yaitu mengemukakan fakta yang menjadi sebab sampai yang menjadi akibat.25 

 

 

                                                 
25 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo 

Persada. Jakarta, 2003, hlm. 16. 
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