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ABSTRAK 

Pcnelitian ini berjudul --AnaJisis Penjaruhan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindalc 
Pidana Aborsi (Studi Purusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Kng dan Purusan Nomor 
368/Pid.B/2012/PN.Gs)". Penelitian ini dilakukan untuk mengctahui bagaimana 
pertimbangan hakim dalam menjaruhkan sanksi yang berbeda terhadap anak yang 
melakukan tindalc pidana aborsi pada Putusan Nomor I 18/Pid.Sus/2014/PN.Kng dan 
Putusan Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Os dan bagaimana pcnjaruhan sanksi pidana 
temadap analc yang melalrulw, tindak pidana aborsi jika dilihat dari lujuan 
pemidanaannya. Pcnelitian ini menggunakan metode yuridis nonnarif yang bersifat 
deskriptif. Hasil dari pcnelitian ini adalah bahwa dasar pcrtimbangan hakim dalam 
menjatuhan putusan dalam tindak pidana aborsi yang dilalrukan anak dalam Purusan 
Nomor I 18/Pid.Sus/2014/PN.Kng dan Purusan Nomor 368/Pid.B/201 2/PN.Gs telah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peojaruhan sanksi pada 
Purusan Nomor I 18/Pid.Sus/2014/PN.Kng da,gan sanksi pidana 7(rujuh) bulan 
penjara dan dendasesuai dengan leori 1ujuan pemidanaan yailU teon 
pembalasan/absolul, sedangkan pcojatuban sanksi pada Purusan Nomor 
368/Pid.812012/PN.Gs yangmeojatuhkan pidana bcrupa tiodakan agar dikerobalikan 
kepada orangtua, wali atau orangtua asuh tidak scsuai deogan teon tujuan pidana yailU 
teon pembalasan. Hakim dalam meoja1uhkan vonis terhadap seorang lcrdakwa 
berdasarkan pcrtimbaogan yuridis (kepastian huk:um), aspck sosiologis (kemanfaatan), 
dan aspck filosofis (keadilan). 

J{g_ta Kun.ci : Anak pehku tinda.k pidlffla abcrsi, Sanlcsi Pidana, Pe.rtimbangan 
hak.im 

lndralaya, Juli 2018 

r. H . um. Dr. H. arifuddln Pettana 

NIP: 196509181991022001 NIP: 195412141981031002 

Kttu1 Bagi.an Uuk.u.m Pidana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Menurut pengetahuan umum, anak adalah seseorang yang lahir dari 

hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang di maksud dengan anak- anak 

adalah  seorang yang masih dibawah usia tertentu yang belum dewasa. 

Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sering kali dijadikan sebagai 

pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Anak merupakan 

generasi penurus bangsa dan penerus pembangunan yang dipersiapkan sebagai 

subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan merupakan 

pemegang kendali masa depan suatu negara termasuk Indosesia.
1

 R.A. Koesnan berpendapat bahwa: “Anak-anak yaitu manusia muda, 

dalam umur muda, dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah 

terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.
2
 oleh sebab itu, sangat diperlukan

perhatian yang sungguh-sungguh terhadap anak-anak. Namun, sebagai 

makhluk sosial yang paling rentan, anak-anak sering sekali di tempatkan pada 

suatu posisi  

1
 Nashriana,.Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada,2011, hlm. 57. 

2
R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung :Sumur, 2005 ,

hlm. 113.



2 
 

 
 

yang paling dirugikan, tidak memiliki hak bersuara, bahkan anak-anak 

sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-

haknya.
3
 

 Menurut Agustinus “ anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak 

mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban 

yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap 

realita kehidupan, anak – anak lebih mudah belajar dengan contoh – contoh 

yang diterimanya dari aturan –aturan yang bersifat memaksa”.
4
 

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3), Anak 

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 

18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
5
 Kemudian 

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia adalah sebagai berikut :"Anak adalah setiap manusia yang 

berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak 

yang masih  dalamkandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".
6
 

Aborsi sangat identik sebagai pembunuhan bayi, meskipun secara jelas 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan aborsi sebagai penghentian 

                                                           
3
Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, hlm. 28. 

4
 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Penerbit Rajawali, 1987, hlm. 42. 

5
 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem pradilan pidana Anak. 

6
Tim KPAI. Undang-undang tentang Sistem Peradilan anak http://www.kpai.go.id/ 

hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak.diakses pada Sabtu 10 

Februari 2018, 23:00 WIB. 
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kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan atau kurang dari 22 

minggu (WHO 2000). Dengan perkembangan teknologi kedokteran yang  

sangat pesat, sesungguhnya perempuan tidak harus mengalami penderitaan 

kesakitan apalagi kematian karena aborsi sudah dapat dilakukan dengan cara 

yang sangat aman dengan menggunakan teknologi yang sangat sederhana. 

Bahkan  aborsi oleh tenaga profesional di tempat yang memenuhi standar, 

tingkat keamanannya 10 kali lebih besar dibandingkan dengan bila 

melanjutkan kehamilan hingga persalinan.
7
 Aborsi yang sering disebut 

sebagai istilah pengguguran kandungan ini selalu menjadi perbincangan, baik 

dalam forum resmi maupun dalam forum yang tidak resmi yang menyangkut 

bidang kedokteran, bidang hukum,dan disiplin ilmu lainnya.
8
 

Dilihat dari tingginya angka aborsi yang meningkat dari tahun ke 

tahun, kasus aborsi ini menjadi salah satu masalah yang cukup serius. Di 

Indonesia, angka pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 3 juta, angka 

yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Selain 

itu, ada yang mengkategorikan aborsi itu sebagai pembunuhan. Ada yang 

                                                           
7
Aisyah. Pengertian aborsi secara umum. http://aisy-psychology.blogspot.co.id/ 2013/01/ 

stres-dan-aborsi.html. diakses  pada Sabtu 10 Februari  2018, 23:25 WIB 
8
 Achadiat Charisdiono, Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran, Jakarta: Buku Kedokteran, 

2007, hlm. 87. 
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melarang atas nama agama, ada yang menyatakan bahwa jabang bayi juga 

mempunyai hak untuk hidup sehingga harus dipertahankan, dan lain-lain.
9
 

Kasus aborsi di Indonesia diperkirakan semakin meningkat setiap 

tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN), diperkirakan bahwa setiap tahun jumlah 

aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta jiwa dari 5 juta kelahiran pertahun. 

Bahkan, 1-1,5 juta diantaranya adalah kalangan remaja.
10

 Data yang dihimpun 

Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan dalam kurun 

waktu tiga tahun (2008-2010) kasus aborsi terus meningkat. Tahun 2008 

ditemukan 2 juta jiwa anak korban Aborsi, tahun berikutnya (2009) naik 

300.000 menjadi 2,3 juta janin yang dibuang paksa. Sementara itu, pada tahun 

2010 naik dari 200.000 menjadi 2,5 juta jiwa. 62,6 persen pelaku diantaranya 

adalah anak berusia dibawah 18 tahun.
11

 

Seorang perempuan tidak menginginkan kehamilannya, antara lain 

karena perkosaan, kehamilan yang terlanjur datang pada saat yang belum 

diharapkan, janin yang berada dalam kandungannya menderita cacat berat, 

kehamilan tersebut di luar nikah, gagal KB, dan sebagainya. Ketika seorang 

                                                           
9
 Vinsensius Patno. Masalah aborsi di Indonesia http://abortus. blogspot.com/ 2007/11/ 

metode-metode-aborsi.html. diakses pada Minggu 11 Februari 2018, 10:00 WIB 
10

Septian Cahyo.Kesehatan reproduksi remaja https://septiancahyosusilo.wordpress.com. 

diakses pada Minggu 11 Februari 2018, 10:00 WIB. 

11
 Nur Aini. Kasus aborsi di Indonesia http://ejournal.stainpamekasan.ac.id .diakses pada 

Minggu 11 Februari 2018, 10:00 WIB. 
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perempuan mengalami kehamilan yang tak diinginkan (KTD), salah satu jalan 

keluar yang ditempuh adalah dengan melakukan upaya aborsi, baik aborsi 

yang dilakukan dengan sendiri maupun dilakukan dengan bantuan orang lain. 

Banyak diantaranya yang memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya 

dengan mencari pertolongan yang tidak aman sehingga  perempuan tersebut 

mengalami komplikasi serius atau bahkan mengalami kematian karena 

ditangani oleh orang yang tidak kompeten atau karena dilakukan dengan 

peralatan yang tidak memenuhi standar kesehatan.
12

 

Sayangnya, masih banyak perempuan di Indonesia tidak dapat 

menikmati kemajuan teknologi kedokteran . Mereka yang tidak punya pilihan 

lain, terpaksa beralih ke tenaga yang tidak aman yang menyebabkan mereka 

beresiko mengalami kesakitan dan bahkan kematian. Penyebab utama 

terciptanya kondisi seperti ini  yaitu karena hukum di Indonesia masih belum 

berpihak kepada perempuan dengan melarang melakukan tindakan aborsi ini 

kecuali untuk menyelamatkan ibu dan bayinya. Akibatnya, banyak tenaga 

profesional yang tidak bersedia memberikan pelayanan ini. Walaupun ada 

pelayanan ini seringkali diberikan dengan biaya yang sangat tinggi karena 

                                                           
12 Dhevy Oktaviani. Aborsi dan Kehamilan yang Tidak diinginkan. http:// 

dhevyoktoviyanti.blogspot.co.id/ 2013/05/ kehamilan-yang-tidak-diinginkan.html diakses pada Selasa 

13 Februari 2018 pukul 12:30 WIB. 
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besarnya konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan bila pelayanan 

tersebut diketahui oleh pihak yang berwajib. 13
 

Menjadi remaja berarti menjalani suatu proses kehidupan yang berat 

dan membutuhkan banyak penyesuaian sehingga menimbulkan kecemasan. 

Lonjakan pertumbuhan badani dan pematangan organ-organ reproduksi 

adalah salah satu masalah besar yang mereka hadapi. Perasaan seksual yang 

menguat tak bisa tidak dialami oleh setiap remaja meskipun kadarnya berbeda 

satu dengan yang lain. Begitu juga kemampuan untuk mengendalikannya. 

Di Indonesia 62 juta remaja sedang bertumbuh kembang di Tanah Air. 

Artinya, satu dari lima orang Indonesia berada pada rentang usia remaja. 

Mereka merupakan calon generasi penerus bangsa dan akan menjadi orangtua 

bagi generasi berikutnya. Tentunya dapat dibayangkan betapa besarnya 

pengaruh dari segala tindakan yang mereka lakukan pada saat ini dan kelak di 

kemudian hari saat mereka menjadi lebih dewasa. Ketika mereka harus 

berjuang mengenali sisi-sisi diri yang mengalami perubahan fisik, psikis, dan 

sosial akibat masa pubertas, masyarakat justru berupaya keras untuk 

                                                           
13

 Aris Noviani. Aborsi sebagai penyimpangan dalam kesehatan. http://anoviani. 

blogspot.co.id//penyimpangan-kode-etik-kebidanan.html.  diakses pada Sabtu 10 Februari 2018 pukul 

23:41 WIB. 
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menyembunyikan segala hal tentang seks, meninggalkan para remaja dengan 

berjuta tanda tanya yang lalu lalang di pikiran mereka.
14

 

Pandangan bahwa seks adalah suatu hal yang tabu, yang telah sekian 

lama tertanam, membuat remaja tidak ingin berdiskusi tentang kesehatan 

reproduksi dengan orang lain di sekitarnya. Yang lebih memprihatinkan lagi, 

mereka justru merasa sangat tidak nyaman bila harus membahas tetang 

seksualitas dengan orang-orang terdekat bahkan dengan anggota keluarganya 

sendiri.
15

 

Hasil penelitian di beberapa daerah menunjukkan bahwa seks pra-

nikah belum terlampau banyak dilakukan. Di Jatim, Jateng, Jabar dan 

Lampung: 0,4 – 5% Di Surabaya: 2,3% Di Jawa Barat: perkotaan 1,3% dan 

pedesaan 1,4%. Di Bali: perkotaan 4,4.% dan pedesaan 0%. Tetapi beberapa 

penelitian lain menemukan jumlah yang jauh lebih fantastis, 21-30% remaja 

Indonesia di kota besar seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta telah melakukan 

hubungan seks pra-nikah. Berdasarkan hasil penelitian Annisa Foundation 

pada tahun 2006 yang melibatkan siswa SMP dan SMA di Cianjur terungkap 

42,3 persen pelajar telah melakukan hubungan seks yang pertama saat duduk 

                                                           
14

 Wana Biges.Informasi kesehatan Reproduksi Remaja http://wanabiges.blogspot.co.id 

diakses pada Sabtu 10 Februari 2018 pukul 23:30 WIB. 
15

 Ibid. 

http://wanabiges.blogspot.co.id/2011/04/
http://wanabiges.blogspot.co.id/2011/04/
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di bangku sekolah. Beberapa dari siswa mengungkapkan, dia melakukan 

hubungan seks tersebut berdasarkan suka dan tanpa paksaan.
16

 

Ada banyak faktor yang menyebabkan  maraknya tindak pidana aborsi 

yang dilakukan oleh anak, salah satunya adalah kehamilan yang terjadi diluar 

pernikahan, sehingga terjadi suatu kehamilan yang tidak diinginkan dan 

menyebabkan perempuan berkeinginan untuk aborsi karena takut dan malu 

dengan pandangan orang terdekat atau  orang disekitar karena status nya yang 

masih pelajar. Dalam penerapan hukum di Indonesia, pengguguran 

kandungan yang semata dimaksudkan merusak atau membunuh janin 

termasuk dalam pengertian tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yakni 

manusia, berkaki, bertangan, dan berkepala (voldragen vrucht) dan dapat juga 

belum berbentuk manusia (onvoldragen vrucht). Sehingga siapapun yang 

menjadi subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tertentu harus 

mempertanggung jawabkan perbuatan nya didepan hukum termasuk tindak 

pidana yang dilakukan oleh anak.
17

 

Dengan melihat fakta yang ada,  penulis menganggap bahwa kasus 

tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak  ini semakin marak terjadi di 

ruang lingkup masyarakat. Maka dari itu, penulis ingin membahas lebih dalam 

tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak untuk mengetahui apa 

                                                           
16

Priyambodo RH. Penelitian seks pra nikah di indonesia https:/ /www.antaranews.com 

/berita/49272/penelitian-pkbi-tunjukkan-15-remaja-berhubungan-seks-pra-nikah.  Diakses pada 

Minggu 11 Februari 2018, 20:00 WIB. 
17

 Adami chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa,  Jakarta: PT Raja Grafindo  

Persada , 2001, hlm. 55. 
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saja faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana aborsi dan apa 

sanksi hukum yang diterima bagi anak pelaku tindak pidana aborsi tersebut. 

1. Putusan pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gs : 

a. Menyatakan terdakwa ADE NERISA ARVIANA secara sah menurut 

hukum terbukti bersalah secara bersama sama melakukan tindak 

pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 

melakukan perbuatan dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 

kandungannya atau menyuruh orang untuk itu sebagaimana dalam 

surat dakwaan melanggar Pasal 346 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 

KUHPidana.
18

 

b. Menghukum terdakwa ADE NERISSA ARVIANA dengan pidana 

berupa tindakan agar dikembalikan kepada orang tua, wali/orang tua 

asuh sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-

undang RI No.03 tahun 1997 tentang peradilan anak;
19

 

2. Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 18/Pid.Sus/2014/PN.Kng  : 

a. Menyatakan MIRANTI TRI DIANINGSIH BINTI SUHENDRI 

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah 

melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Aborsi Tidak 

                                                           
18

 Pasal 346 KUHP menyatakan bahwa : “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau 

mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling 

lama empat tahun.” 
19

 pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.03 tahun 1997 tentang peradilan anak 

menyatakan : “Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah: a. mengembalikan kepada 

orang tua, wali, orangtua asuh; b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti 

pendidikan,pembinaan, dan latihan kerja; atau c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau 

Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.” 
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Sesuai Ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 194 UU NO.36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan;
20

 

b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap MIRANTI TRI DIANINGSIH 

BINTI SUHENDRI selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan 

sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa 

tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta  

rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan. 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan Masalah digunakan untuk mempermudah penulis dalam 

membatasi permaslahan yang akan diteliti sehingga mencapai  sasaran yang 

jelas dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Berdasarkan uraian yang telah 

dibahas pada latar belakang, maka penulis mengambil permasalahan sebagai 

berikut; 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi pada Putusan 

pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gs dan Putusan 

Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 18/Pid.Sus/2014/PN.Kng ?  

2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana bagi anak dibawah umur yang 

melakukan aborsi dilihat dari tujuan pemidanaan? 

                                                           
20

 Pasal 194 UU NO.36 tahun 2009 menyatakan bahwa : “Setiap orang yang dengan sengaja 

melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” 
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C.  Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian mengenai 

penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan aborsi ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut; 

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi pada 

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gs dan 

Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 18/Pid.Sus/2014/PN.Kng. 

2. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi bagi anak yang 

melakukan aborsi dilihat dari tujuan pemidanaannya. 

 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan agar mempunyai manfaat yaitu untuk 

memperkaya ilmu pengetahuan penulis, khususnya bagi pihak yang 

berkepentingan dalam perkara ini, memperluas pengetahuan tentang 

penyelesaian suatu kasus, pertanggungjawaban pidana, untuk mengembangkan 

penalaran dan pola pikir penulis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan 

penulis dalam  menerapkan ilmu yang diperoleh 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan pendapat para ahli atau para sarjana yang 

telah diakui oleh masyarakat ilmiah. Kerangka teori ini menjadi suatu pedoman  

dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti. 
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1. Teori Tujuan Pemidanaan 

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran 

pidana karena pidana  juga berperan sebagai pranata sosial. Dalam hal ini 

pidana sebagai bagian dari reaksi social saat terjadi pelanggaran terhadap 

norma-norma yang berlaku, yaitu norma yang mencerminkan nilai dan 

struktur masyarakat yang merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran 

terhadap “hati nurani bersama“ sebagai bentuk ketidaksetujuan 

terhadap  perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang 

menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.
21

 

Ada beberapa teori tujuan pemidanaan yaitu : 

1. Teori pembalasan, teori ini menyatakan bahwa  pelaku yang 

melakukan tindak pidana harus mendapatkan balasan atas  perbuatan 

yang dilakukannya. Teori ini lebih mengedepankan bahwa sanksi yang 

dijatuhkan untuk orang yang melakukan kejahatan merupakan akibat 

mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang 

melakukan kejahatan tersebut sehingga sanksi ini bertujuan untuk 

memuaskan tuntutan keadilan.
22

 

2. Teori tujuan, teori ini menyatakan bahwa pemodanaan merupakan 

sarana untuk mencapai suatu tujuan yang berguna untuk 

                                                           
21

 Adami Chazawi. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Alumni. 2006, 

hlm.71. 
22 Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam 

Rancangan KUHP, hlm. 11. 
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mensejahterakan masyarakat dan sanksi bertujuan untuk mencegah 

seseorang melakukan kejahatan.
23

 

3. Teori gabungan, teori gabungan ini   merupakan gabungan dari teori 

pembalasan dan teori tujuan. Menurut teori ini, tujuan  dari pidana 

yaitu selalu membalas kesalahan atau yang dilakukan seseorang yang 

bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan suatu ketertiban 

dengan ketentuan berat pidananya tidak boleh melebihi batas suatu 

pembalasan yang adil. 
24 

2.  Teori Putusan Pengadilan 

Putusan  pengadilan  sebagaimana yang telah ditentukan dalam 

Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah  pernyataan  hakim  yang  diucapkan  

dalam sidang pengadilan terbuka,  yang dapat berupa pemidanaan atau 

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara 

yang diatur dalam Undang-undang ini.
25

 Isi  putusan  pengadilan  diatur  

dalam  Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:
26

 

1. Segala  putusan  pengadilan selain  harus  memuat  alasan-alasan  dan 

dasar-dasar putusan   itu,   juga   harus   memuat   pula   pasal-pasal   

tertentu   dari peraturan-peraturan  yang  bersangkutan  atau  sumber  

hukum  tak  tertulis  yang  dijadikan dasar untuk mengadili. 

                                                           
23

 Ibid. 
24

 Samosir, Djisman, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. 

Bandung : Bina Cipta.1992, hlm. 34. 
25

 Pasal 1 butir 11 KUHAP. 
26

 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman. 



14 
 

 
 

2. Tiap  putusan  pengadilan  ditandatangani oleh ketua  serta  hakim-

hakim  yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang. 

3. Penetapan-penetapan,  ikhtiar-ikhtiar  rapat  permusyawaratan  dan 

berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh 

ketua dan panitera. 

F.   Metode Penelitian 

1. Tipe Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum 

normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan tipe penulisan 

deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal tertentu 

pada saat tertentu. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan 

untuk mengkaji suatu permasalahan tertentu. Jenis-jenis pendekatan tersebut 

meliputi: 

a. Pendekatan statute 

Pendekatan statute ini dilakukan dengan cara mempelajari semua 

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan 

yang sedang dihadapi. Pendekatan undang-undang ini akan membuka 

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan 

kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, 
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dan hasil dari mempelajari peraturan perundang-undangan tersebut 

merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
27

 

b. Pendekatan konseptual 

Pendekatan Konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ruang lingkup ilmu hukum. 

Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan 

atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dapat menjadi 

sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika 

menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan 

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, 

konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.
28

 

c. Pendekatan perbandingan 

Pendekatan Perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan 

peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan 

peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih), namun 

haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan ini dilakukan untuk 

memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum atau 

putusan pengadilan tersebut.
29

 

 

 

 

                                                           
27

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 93. 
28

 Ibid, hlm. 95. 
29

 Ibid. 
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3. Bahan hukum 

  Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber 

dari data-data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tersier.
30

 

a.  Bahan Hukum Premier  

Bahan hukum premier merupakan bahan-bahan hukum yang 

bersifat mengikat , berupa: 

1.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

2.Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak 

4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

6.Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gs 

7.Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 18/Pid.Sus/2014/PN.Kng. 

b.  Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berisi 

penjelasan mengenai bahan hukum primer.
31

 Penelitian ini menggunakan 

buku-buku teks  yang berkaitan dengan suatu masalah yang akan dibahas, 

bahan hukum sekunder ini terdiri dari hasil-hasil penelitian, hasil karya 

                                                           
30

 Ibid. 

31
 Ibid. 
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dari kalangan hukum (misalnya: buku-buku, makalah hukum, 

jurnal/majalah hukum, artikel, skripsi) dan sebagainya. 

c.  Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum tambahan yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder.32
 Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan 

sebagainya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana aborsi yang 

dilakukan anak. 

4.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Pada penelitian ini, Penulis memfokuskan metode pengumpulan 

bahan pada studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan atau 

studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
33

 Studi 

Kepustakan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder  melalui  kegiatan  

membaca, mengutip buku-buku, dan menelaah peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan penjatuhan sanksi 

pidana bagi anak pelaku tindak pidana aborsi. 

5.  Analisis Bahan Hukum 

Teknik yang digunakan untuk menganalisis bahan pada penelitian ini 

adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan 

                                                           
32

 Ibid. 
33

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali 

Pers, 2012, hlm. 68. 
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gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara kualitatif.34 

Tujuan menggunakan metode ini yaitu untuk , menggambarkan, memahami, 

mencatat dan menginterpretasikan suatu kondisi  yang sedang terjadi atau 

yang sedang berlangsung.
35

 

6.  Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan menggunakan 

metode deduktif. Metode deduktif ini merupakan suatu metode penarikan 

kesimpulan yang berpangkal dari suatu pengetahuan yang bersifat  umum 

yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu 

pengetahuan baru yang bersifat khusus.
36

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 

2010, hlm. 250.  
35

Burhan Bungin, “Analisi Data Penelitian Kualitatif”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2010, hlm. 66. 
36

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Op.Cit. hlm.4 
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