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SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI INDONESIA 

 

AGUSTIN DWI RIA MAHARDIKA 

C 100.090.012 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ukuran kemampuan 

bertanggung jawab terhadap anak, menjelaskan unsur kesengajaan dan kealpaan 

dalam pertanggungjawaban pidana anak dan menjelaskan sanksi dalam 

pertanggungjawaban pidana anak. Penelitian ini termasuk penelitian hukum 

normatife yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan 

menginventarisasi peraturan perundang-undangan. Data pada penelitian ini 

meliputi data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, 

setelah semua data terkumpul dilakukan analisis data. Adapun model analisis 

yang penulis gunakan adalah inventarisasi hukum positif. Hasil penelitian ini 

pernulis berkesimpulan bahwa Ukuran kemapuan bertanggungjawab anak 

ditentukan oleh usia anak, batasan usia kemapuan bertanggungjawab yang 

berlaku saat ini adalah batas usia 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas 

tahun) yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilann Anak. Pada umumnya untuk menentukan unsur kesengajaan dan 

kealpaan terhadap anak sama dengan menentukan unsur kesengajaan dan 

kealpaan secara umum pada orang dewasa,Undang-undang tentang anak tidak 

menentukan secara khusus mengenai unsur kesengajaan dan kealpaan pada anak. 

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan No. 586K/Pid.Sus/2009 

hanya menjelaskan hal utama yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan 

dalam menghadapi dan menyelesaikan perkara anak adalah adanya perhatian 

yang sungguh-sungguh bahwa anak-anak secara psikologis dan kejiwaan berbeda 

dengan orang dewasa sehinnga pendekatan dan penyelesaiaannya pun harus 

dibedakan dengan orang dewasa. Sanksi yang diberlakukan untuk perkara anak 

adalah sanksi yang terdapat dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak yaitu berupa pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan serta 

tindakan (Double Track System) dan Yurisprudensi salah satunya Yurisprudensi 

Makamah Agung dalam Putusan No. 586K/Pid.Sus/2009 yaitu mengutamakan 

sanksi berupa tindakan melalui “restoratife justice”dan pengenaan sanksi pidana 

sebagai langkah terakhir (ultimum remidium). 
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PENDAHULUAN 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah 

bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis 

yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas 

keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari 

kekerasan dan dikriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut 

dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.
1
 

Pada perkembangan dewasa ini semakin banyak terjadi tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak-anak secara perorangan maupun secara bersama-sama 

dilakukan dengan orang dewasa
2
, tindak pidananya pun beragam dari pencurian, 

pembunuhan bahkan pencabulan. Di Indonesia, jumlah anak-anak yang 

berhadapan dengan hukum cukup banyak, menurut data dari Departemen 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, secara nasional Mei Tahun 2003, jumlah 

anak yang bermasalah dengan hukum berada di lembaga pemasyarakatan dan 

rumah tahanan Negara berjumlah 3004 anak. Di Medan anak pelaku kejahatan 

usia 13-18 tahun kurun waktu 1999-2004 berjumlah 499 orang.
3
 Sedangkan di 

Surakarta menurut data Dirjen PAS dalam Sistem Database Pemasyaraktan (SDP) 

pada tahun 2011 terdapat 34 narapidana anak ditahan di rumah tahanan Negara 

Surakarta dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 87 narapidana anak.
4
 

Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan anak 

seolah-olah tidak berbanding dengan usia pelaku,
5
 karena anak secara umum tidak 

dapat berfikir dan kurangnya mempertimbangkan atas perbuatan yang 

dilakukannya. Di samping itu anak yang melakukan perbuatan pidana tidak 

mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya yang sangat berbeda 

                                                           
1
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2012,Penjelasan Atas Undang-

Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Alinea.1 
2
 I Nyoman Ngurah Suwamatha,Kebijakan Hukum Pemidanaan Anak Dalam Konsep KUHP 

2010,Jurnal Advokasi.,No.1 Vol.1,September 2011, Universitas Islam Indonesia 
3
 Marlina,2012, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi, Bandung : 

PT. Refika Aditama, Hal. 9 
4
 Dirjen PAS, 2011, Sistem Database Pemasyarakatan dalam 

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/kanwil/db5f3920-6bd1-1bd1-b847-

313134333039/year/2012/month/1, di input pada tanggal 18 Agustus 2012 
5
 Op.,Cit, Nandang Sambas, Hal.103 

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/kanwil/db5f3920-6bd1-1bd1-b847-313134333039/year/2012/month/1
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/kanwil/db5f3920-6bd1-1bd1-b847-313134333039/year/2012/month/1
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dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang motif 

pidananya.
6
 

Menurut Roeslan Saleh dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan 

perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan pidana itu 

memang mempunyai kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan 

perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat 

dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang 

terlarang dan tercela, tetapi apabila tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak 

dipidana.
7
 

Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus 

mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik baginya di masa yang 

akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya 

bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita 

Negara.
8
 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat 

diambil adalah (1) Bagaimana ukuran kemampuan bertanggungjawab terhadap 

anak? (2) Bagaimana unsur kesengajaan dan kealpaan dalam pertanggungjawaban 

pidana anak? (3) Bagaimana sanksi dalam pertanggungjawaban pidana anak? 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Menjelaskan ukuran kemampuan 

bertanggungjawab terhadap anak. (2) Menjelaskan unsur kesengajaan dan 

kealpaan dalam pertanggungjawaban pidana anak. (3) Menjelaskan sanksi dalam 

pertanggungjawaban pidana anak. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

hukum normatife yng bersifst deskriptif. Pada penelitian ini penulis akan 

                                                           
6
 Op.,Cit., Marlina, Hal.73 

7
 Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar 

dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, Hal. 75 
8
 Ibid  
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meneliti tentang sistem pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia yang 

dikonsepkan dalam peraturan perundang-undangan (law in books) diantaranya 

KUHP, UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, UU No.3 tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak, serta UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dan yurisprudensi. 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder 

yang terdiri dari bahan hukum primer meliputi (a) Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP); (b) UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan 

Anak; (c) Undang-undang nomor  3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; (d) 

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 

(e) Yurisprudensi , bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang 

berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak., dan bahan hukum tersier di 

antaranya berupa bahan dari media internet dan kamus. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, 

dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, 

menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang 

dibutuhkan dan berhubungan dengan skripsi ini. 

Model analisis yang penulis gunakan dalam penulisan Sistem 

Pertanggungjawaban Pidana Anak di Indonesia adalah inventarisasi hukum 

positif, adapun tahap-tahap yang harus dilakukan untuk melakukan 

inventarisasi hukum ini adalah
9
 (a) Menetapkan kriteria identifikasi tentang 

konsep hukum apa yang akan digunakan, dalam hal ini konsep hukum yang 

digunakan adalah konsep hukum positif yaitu undang-undang yang 

dibandingkan dengan undang-undang sejenis, dalam hal ini adalah KUHP yang 

mengatur pidana anak, UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, UU 

No.3/1997 tentang Peradilan Anak dan UU No.11/2012 tentang sistem 

peradilan pidana anak dan yurisprudensi (b) Melakukan pengumpulan terhadap 

berbagai hal (bahan-bahan), yang masuk dalam kriteria identifikasi dari konsep 

yang digunakan (c) Mengorganisir bahan-bahan yang telah ada, berdasarkan 

                                                           
9
 Kelik Wardiono, 2005,Metodologi Penelitian Hukum (Pendekatan Doktrinal), Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal.18  
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kategori tertentu, dalam hal ini mengorganisir setiap undang-undang kemudian 

menganalisis berdasar kategori ukuran kemampuan bertanggungjawab terhadap 

anak yang berkonflik dengan hukum, unsur kesengajaan dan kealpaan dalam 

pertanggungjawaban pidana anak, sanksi dalam pertanggungjawaban pidana 

anak. 

 

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

A. Ukuran Kemampuan Bertanggungjawab Terhadap Anak 

Perumus undang-undang menentukan ukuran kemampuan 

bertanggungjawab terhadap anak di tinjau dari segi usia anak, ukuran 

kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP, UU No. 23/2002 tentang 

Perlindungan Anak, UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 

11/20012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilihat dan dijelaskan 

dalam Tabel.1 berikut : 

Tabel.1 Ukuran Kemampuan Bertanggungjawab terhadap Anak 

KUHP UU 

No.23/2002 

UU 

No.7/1997  

UU No. 

11/2012 

Yurisprisprudensi 

KUHP memberi 

batasan usia anak 

16 tahun menurut 

pasal 45 dan 72,17 

tahun menurut 

pasal 283. Tidak 

ada batas minimal 

menurut ketentuan 

dalam KUHP itu 

artinya sesorang  

secara yuridis, 

orang dapat 

dipertanggungjaw

abkan ketika ia 

sudah mulai hidup 

atau sejak lahir 
 

Anak adalah 

seseorang 

yang belum 

berusia 18 

(delapan 

belas) tahun 

termasuk anak 

yang masih 

dalam 

kandungan 

(Pasal 1 angka 

1). 
 

Pasal 1 butir 1 

merumuskan 

bahwa 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. 

 

batas usia 

kemampuan 

bertanggungja

wab adalah 

anak yang 

telah berumur 

12 (dua belas) 

tahun, tetapi 

belum 

berumur 18 

(delapan 

belas) tahun 

hal ini dilihat 

dari pasal 1 

angka 3 
 

Yurisprudensi Mahkamah 

Agung yang berorientasi 

pada hukum adat di Bali 

batasan umur anak adalah 

di bawah 15 (lima belas) 

dlm Putusan MA RI 

Nomor: 53K/Sip/1952 

dalam perkara antara I 

Wayan Ruma melawan Ni 

Ktut Kartini. Kemudian di 

wilayah Jakarta adalah 20 

(dua puluh) tahun seperti 

Putusan MA RI Nomor : 

601 K/Sip/1976 tanggal 2 

November 1976 dalam 

perkara antara Moch. Eddy 

Ichsan dan kawan-kawan 

melawan FPM Panggabean 

dan Edward Panggabean. 
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B. Unsur Kesengajaan dan Kealpaan dalam Pertanggungjawaban Pidana 

Anak 

Pada umumnya untuk menentukan unsur kesengajaan dan kealpaan 

terhadap anak sama dengan menentukan unsur kesengajaan dan kealpaan 

secara umum pada orang dewasa, KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Anak tidak mengatur secara khusus mengenai cara 

menentukan unsur kesengajaan dan kealpaan pada anak.  

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan No. 

586K/Pid.Sus/2009 dijelaskan hal utama yang harus diperhatikan dan 

dipertimbangkan dalam menghadapi dan menyelesaikan perkara anak adalah 

adanya perhatian yang sungguh-sungguh bahwa anak-anak secara psikologis 

dan kejiwaan berbeda dengan orang dewasa sehinnga pendekatan dan 

penyelesaiaannya pun harus dibedakan dengan orang dewasa. Untuk itu 

meskipun dalam hal menentukan unsur kesengjaan dan kealpaan sama dengan 

orang dewasa akan tetapi perlu dibedakan sehingga konsekuensi yuridis pada 

anak pun berbeda. 

C. Sanksi dalam Pertanggungjawaban Pidana Anak 

Sanksi mengenai Pertannggungjawaban Pidana Anak dalam KUHP, 

UU No. 23/2002, UU No. 3/1997 dan UU No. 11/2012 dapat dilihat dalam 

Tabel.2 berikut ini: 

Tabel.2 Sanksi dalam Pertanggungjawaban Pidana Anak di Indonesia 

KUHP UU 

No.23/2002 

UU No.7/1997  UU No. 11/2012 Yurisprisprudensi 

KUHP 

hanya 

memberikan 

sanksi 

berupa 

Tindakan 

yang 

terdapat 

dalam Pasal 

45. 

Sanksi dalam 

UU RI No. 

13/2002 terdiri 

dari sanksi 

penjara 

dan/atau 

denda.bersifat 

kumulatif dan 

alternatif. 

Kecuali untuk 

Pidana Pokok: 

Penjara;kurunga

n;denda;pengaw

asan dan Pidana 

Tambahan 

berupa 

perampasan 

barang-barang 

tertentu/pembaya

ran ganti rugi 

Pidana Pokok:pidana 

peringatan;pidana 

dengan syarat 

pembinaan diluar 

lembaga,pelayanan 

masyarakat,pengawa

san;pelatihan 

kerja,pembinaan di 

dalam lembaga dan 

Penjara. Pidana 

Di dalam 

Yurisprudensi 

Makamah Agung 

dalam Putusan No. 

586K/Pid.Sus/2009 

terhadap anak 

sebagai pelaku 

tindak pidana 

diberikan sanksi 

yang meringankan, 
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korporasi 

hanya dikenai 

sanksi berupa 

denda (Pasal 

90) 
 

(Ps.23).Serta 

Tindakan diatur 

dlm Ps. 25. 

tambahan berupa 

perampasan 

keuntungan yg 

diperoleh dari tindak 

pidana atau 

memenuhi 

kewajiban adat. 

Selain itu juga 

terdapat sanksi 

berupa tindakan.  

dalam 

penyelesaiannya 

diutamakan melalui 

keadilan restoratif 

kalau bisa 

penjatuhan pidana 

terhadap anak 

sebagai  upaya 

terakhir . sanksi bagi 

anak lebih pada 

peringatan dan 

pengajaran menurut 

yurisprudensi (asas 

kemanfaatan) 
 

 

 

D. Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana Anak 

1. Putusan Pengadilan Negeri Klaten No: 13/Pid. Sus/2012/PN. Klt dalam 

Perkara Kealpaan yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat 

Bahwa TERDAKWA masih berusia 15 tahun didakwa 

melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau 

penganiayaan terhadap anak yang daatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 80 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

atau didakwa melakukan karena kealpaannya menyebabkan orang lain 

mendapat luka berat diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat 

(1) KUHP. Berdasarkan dakwaan diatas Jaksa Penuntut Umum 

Menuntut menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan  tindak 

pidana, “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka 

berat diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP 

sebagaimana dakwaan kedua”. Dijatuhi ancaman pidana penjara selama 

6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. 

Menetapkan beban perkara terhadap terdakwa sebesar Rp 2000,-. 

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Majelis hakim 

berpendapat terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

“Karena kelalaiannya (kealpaannya) mengakibatkan orang lain 

luka berat” yang didakwakan kepada terdakwa maka pengadilan 
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menjatuhkan pidana. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam sidang 

untuk kasus ini menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Karena kelalaiannya 

(kealpaannya) mengakibatkan orang lain luka berat”; Menjatuhkan 

pidana pada diri terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 5 (lima) bulan dengan massa percobaan 10 (sepuluh) 

bulan. Sebelum menjatuhkan putusan hakim juga mempertimbangkan 

hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yang 

meringankan diantaranya terdakwa masih anak-anak dan masih 

mempunyai masa depan. 

2. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No: 42/Pid.B/2012/PN. Mkt 

dalam Perkara Pencabulan Anak di Bawah Umur 

Para terdakwa adalah ANAK NAKAL I (15 tahun), ANAK 

NAKAL II (13 tahun) dan ANAK NAKAL III (12 tahun) didakwa 

melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan 

atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaiman diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI nomor 23 tahun 2002 (tentang 

Perlindungan Anak) jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP atau melakukan tindak 

pidana “secara bersama-sama membujuk seseorang yang diketahui atau 

sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau 

kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin” 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 (2) KUHP jo 

pasal 55 (1) ke 1 KUHP. Berdasarkan dakwaan tersebut ketiga 

terdakwa masing-masing dituntut telah terbukti secara sah melakukan 

tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul” sebagaiman diatur dan diancam pidana 

dalam Pasal 82 UU RI nomor 23 tahun 2002 (tentang Perlindungan 
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Anak) jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP. Dituntut dengan pidana penjara 

masing-masing selama 3 (tiga) bulan denga perintah para terdakwa 

tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp 30.000.000,,- (tiga puluh 

juta rupiah) subsidair 7 (tujuh) hari wajib latihan kerja. Menetapkan 

lamanya penahanan yang telah dijalani para terdakwa, turut 

diprhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan 

dijatuhkan. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membanyar 

biaya perkara Rp 5000,- (lima ribu rupiah). 

Berdasarkan tuntutan tersebut putusan yang dijatuhkan oleh 

hakim menyatakan anak nakal bernama: 1.) ANAK NAKAL I, 2.) 

ANAK NAKAL II dan 3.) ANAK NAKAL III ketiganya telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan : “secara bersama 

sama membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul”, 

menjatuhkan pidana penjara kepada para anak nakal tersebut dengan 

pidana penjara selama: 1 (satu) bulan dan 27 (dua puluh tujuh) hari dan 

denda sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan 

ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan latihan pendidikan atau 

latihan kerja selama 5 (lima) hari. Menetapkan bahwa pidana tersebut 

dikurangi dengan waktu selama para anak nakal ditahan. Sebelum 

menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan hal-hal yang 

meringankan dan memberatkan. Hal-hal yang meringankan 

diantaranya terdakwa masih anak-anak, masih dapat dibina dan masih 

punya masa depan. 

3. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 42/ Pid. Sus/ 2010/ PN. 

Skh tentang Perkara Pencurian dengan Pemberatan 

Terdakwa adalah seorang anak berusia 12 tahun yang didakwa 

melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan didakwa 

melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Berdasarkan 

dakwaaan tersebut Terdakwa dituntut telah terbukti secara sah dan 

menyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan 

memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. 
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Menjatuhkan tindakan terhdap terdakwa agar dikembalikan kepada 

orangtua. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tatah besi tanpa 

kayai pegangan; Uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima 

ribu rupiah); 1 (satu) kunci pintu; dikembalikan pada saksi I dan 1 (satu) 

unit sepeda mini koyak warna hitam dikembalikan kepada terdakwa. 

Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah). 

Berdasarkan tuntutan diatas hakim menjatuhkan putusan pidana 

kepada terdakwa dengan penjara selama 3 (tiga) bulan dengan 

ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijlani, kecuali di kemudian hari 

ada perintah lain dalam putusan hakim bilamana terdakwa belum waktu 

percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan 

tindak pidana. Sebelum menjatuhkan putusan hakim 

mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hal-

hal yang meringankan diantaranya terdakwa masih anak-anak, masih 

dapat dibina dan masih punya masa depan. 

4. Analisis Masalah 

Menurut Roeslan Saleh dipidana atau tidaknya seseorang yang 

melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan 

perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan atau tidak, apakah 

seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai 

kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia 

telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi apabila tidak 

mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.
10

 

Unsur kesalahan yang pertama adalah kemampuan 

bertanggungjwab, menurut Simons bahwa “kemampuan bertanggung 

jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis seseorang yang 

membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat 

dari sudut umum maupun dari orangnya.  

                                                           
10

 Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar 

dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, Hal. 75 
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Sedangkan unsur kesalahan yang kedua berupa kesengajaan dan 

kealpaan. Mengutip dari pendapat Smint, Moeljatno menyimpulkan bahwa 

kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan 

tetapi dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya 

alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin 

orang menentang larangan. Dalam kealpaan kurang mengindahkan 

larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang 

objektif klausal yang menimbulkan keadaan yang dilarang.
11

 

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu 

bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan 

pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban 

pidana.
12

 

Ukuran kemampuan bertanggung jawab pada anak ditentukan oleh 

batas usia anak. Pada putusan pertama usia terdakwa anak adalah 15 (lima 

belas) tahun, pada putusan kedua usia terdakwa anak adalah Anak Nakal I 

15 (lima belas) tahun, Anak Nakal II 13 (tiga belas tahun), dan Anak 

Nakal III 12 (dua belas) tahun, pada putusan ketiga usia terdakwa anak 

adalah 12 (dua belas) tahun. Ketiga putusan diatas mengacu pada Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memberikan 

batasan usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya 

adalah anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Tetapi 

untuk dapat dipidananya seorang anak ia harus telah mencapai umur 12 

(dua belas tahun), anak yang melakukan tindak pidana belum berusia 12 

(dua belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. 

 Dalam hal menentukan unsur kesengajaan dan kealpaan pada anak 

sama dengan menentukan unsur kesengajaan dan kealpaan pada orang 

                                                           
11

 Sudaryono&Natangsa,2005,Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 207 
12

 Marlina,2012, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi, Bandung : 

PT. Refika Aditama, Hal. 9 
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dewasa. Pada putusan pertama, kedua dan ketiga dalam hal 

mempertimbangkan unsur kesalahan pada terdakwa anak hakim terlebih 

dahulu menentukan unsur tindak pidana (memenuhi rumusan delik) 

kemudian menentukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dalam 

ketiga putusan diatas tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dengan 

demikian terhadap terdakwa anak tersebut dapat dikenai pemidanaan. 

Akan tetapi sebelum memberikan sanksi pada anak hakim juga 

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 

meringankan bagi terdakwa anak. Hal-hal yang meringankan pada ketiga 

putusan diatas berisi pertimbangan diantaranya terdakwa masih anak-anak 

dan terdakwa masih muda, masa depannya masih panjang dan diharapkan 

masih bisa ditata hidupnya kembali. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak 

dapat/kurang berfikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang 

dilakukannya. Di samping itu, anak yang melakukan tindakannya yang 

sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana 

karena memang ada motif pidananya.
13

  

Penjatuhan sanksi pidana pada ketiga putusan diatas mengcau pada 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Putusan 

pertama Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan pidana penjara selama 6 

(enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, berdasarkan 

tuntutan tersebut Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh 

bulan) dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. Dalam hal ini 

penjatuhan pidana oleh Hakim lebih lama dari tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum. Putusan kedua Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan pidana 

penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa 

tetap ditahan di Rutan dengan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh 

juta rupiah) subsidair 7 (tujuh) hari wajib laihan kerja, berdasarkan 

tuntutan tersebut Hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing 

selama 1 (satu) bulan dan 27 (dua puluh tujuh) hari dengan denda sebesar 

Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) hari pendidikan 

                                                           
13

 Marlina,Op.,Cit, Hal 82 
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atau latihan kerja. Dalam hal ini penjatuhan pidana oleh Hakim lebih 

rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan ketiga Jaksa Penuntut 

Umum menuntut menjatuhkan tindakan pada anak tersebut untuk 

dikembalikan kepada orangtua. Berdasarkan tuntutan tersebut Hakim 

menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 

selama 6 (enam) bulan. Dalam hal ini Hakim menjatuhkan pidana lebih 

tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 

 

PENUTUP 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh 

dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ukuran kemapuan bertanggungjawab anak ditentukan oleh usia anak, 

batasan usia kemapuan bertanggungjawab yang berlaku saat ini adalah 

batas usia 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas tahun) yang 

terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilann Anak.  

2. Pada umumnya untuk menentukan unsur kesengajaan dan kealpaan 

terhadap anak sama dengan menentukan unsur kesengajaan dan kealpaan 

secara umum pada orang dewasa. KUHP, Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Anak tidak mengatur secara khusus 

mengenai cara menentukan unsur kesengajaan dan kealpaan pada anak. 

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan No. 

586K/Pid.Sus/2009 dijelaskan hal utama yang harus diperhatikan dan 

dipertimbangkan dalam menghadapi dan menyelesaikan perkara anak 

adalah adanya perhatian yang sungguh-sungguh bahwa anak-anak secara 

psikologis dan kejiwaan berbeda dengan orang dewasa sehinnga 
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pendekatan dan penyelesaiaannya pun harus dibedakan dengan orang 

dewasa.  

3. Sanksi yang diberlakukan untuk perkara anak adalah sanksi yang terdapat 

dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

yaitu berupa pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan serta 

tindakan (Double Track System). Selain itu dalam menentukan sanksi bagi 

anak juga terdapat Yurisprudensi salah satunya Yurisprudensi Makamah 

Agung dalam Putusan No. 586K/Pid.Sus/2009 yaitu mengutamakan 

sanksi berupa tindakan melalui “restoratife justice”dan pengenaan sanksi 

pidana sebagai langkah terakhir (ultimum remidium). 

 

SARAN 

1. Mengingat dalam hal menentukan ukuran kemampuan bertanggungjawab 

anak ditentukan oleh usia anak, dimana antara undang-undang yang satu 

dan yang lainnya berbeda maka akan lebih baik apabila dalam 

menentukan batas usia anak juga memperhatikan adat setempat karena 

aturan adat juga memiliki pedoman tersendiri dalam menentukan batas 

usia pertanggungjawaban seorang Anak yang lebih sesuai dengan 

keadaannya. 

2. Dalam hal kesengajaan dan kealpaan akan lebih baik apabila di dalam 

pengaturan masalah Anak juga menetapkan kriteria khusus terhadap 

unsur kesengajaan dan kealpaan pada anak sebagai pedoman hakim 

dalam menentukan unsur kesengajaan dan kealpaan pada anak secara 

khusus mengingat bahwa anak-anak secara psikologis dan kejiwaan 

berbeda dengan orang dewasa sehingga pendekatan dan penyelesaiaannya 

pun harus dibedakan dengan orang dewasa. 
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