
BAB VI 

P L 1J U T U P

Berdasarkan ptMnbahaaan-peiiibahasan dalam bab-bab se~ 

bt-lumnya, dibawah ini akan saya kemukakan beburapa. kesim - 

pulan dan saran-saran.

1* Kesitnpulan

a. Kenakalan anak dari tahun ke tahun monunjukkan kenaikan 

sehingga perlu perhatian secara serius, hal ini wenyang 

kut masa depan anak itu sendiri dan masa depan bangsa 

dan negara karena anak inerupakan generasi penerus per -

juangan bangsa,

i
b. Masalah kenakalan anak dalam hukum positip kita/KUHP 

tidak diatur secara khusus tetapi tercantum dalam Buku 

I Bab III K.UHP tentang Hal-hal yang Menghapuskan, We 

ngurangkan, atau tfeinberatkan Pengenaan Pidana, khusus - 

nya dalam pasal 45, 46, dan 47. Ualani ketentuan ini ti

dak terdapat pengertian kenakalan anak dan pengertian 

dari anak itu sendiri. Ketentuan disini hanya menentu - 

kan bagaimana cara menangani atau mengarnbil tindakan 

terhadap pelaku perbuatan pidana yang belum berumur 16 

tahun dan rnenentukan secara eksplisit perbuatan-perbu - 

atan yang termasuk sebagai perbuatan pidana. Berdasar - 

keadaan inilah tiiobul b( bcrapa peiuiapat tontang penger- 

tian kenakalan anak dan pungartian anak itu somiiri.

C. Ketoutuaa rr.ttbut diatn:; juga tidak nicinii tukan batas
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umur minimum seorang anak untuk dapatnya dipertanggung- 

jawabkan, tetapi hanya mentintukan bahwa untuk seomng 

anak yang belum berumur 1b tahun, hal ini borarti masih 

menerapkan sistem nol tahun. Walaupun demikian telah 

ada usaha untuk inengatasi' hal tersebut yaitu terbukti 

dalam hUUPA dan KKUHP telah menentukan bains umur mini

mum 10 tahun dan maksimum 18 tahun, sedang dalam prktek 

sehari-hari para penegak hukum rnembuat suatu konsensus 

menentukan batas umur minimum untuk seorang anak dapat 

dituntut adalah 10 tahun. ban di. negara-negara lain ju

ga telah mulai mengadakan batasan teraebut tetapi yam - 

pai sekarang belum ada kesepakatan mengenai batasan ter
I

sebut. Jadi untuk batasan ini masih beragam antara ne - 

gara yang satu dengan yang lain yaitu berkisar antara 

umur 6 - 1 4  tahun.

Pertanggungjawaban yang diberikan kepada anak adalah 

tidak penuh/tidak sama dengan yang diberikan kepada 

orang dewasa karena bentuk, isi dan sii’at kesalahan 

yang ada pada anak tersebut berbeda bobotnya dengan ke

salahan yang ada pada orang dewasa. Disamping itu kare

na mengingat sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh se - 

ora.ng anak yaitu usianya yang masih muda, baik jasmani 

maupun rhokaninya belum berkembang secara sempurna, dan 

keadaan pribadainya serta keadaan lainnya yang khusus, 

diantaranya latar belakang kehidupannya yang herbcda 

antara yang satu dengan yang lainnya.
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ey

e. Dalam menangani perkara anak, Pengadilan Negeri Sura - 

baya rnenerapkan ketiga kemungkinan yang ada dalara ke - 

tentuan pasal 45 KUHP, hanya saja putucan yang berupa 

diserahkan kepada Peinerintah.ini nebanding dengan pen- 

jatuhan pidano, yang aeharusnya untuk penjatuhan pida

na ini lebih kecil jumlabnya, karena pemidanaan :neru - 

pakan alternatif teraklur. Namun demikian putusan yang 

berupa dikcmbalikan kepada orang tuanya ini adalah 

yang terbanyak.

2. Saran-saran

Agar secepatnya dibuatkan peraturan teruendiri 

yang berlaku untuk anak, atau mengesahkan RUUPA yang te - 

lah acla, dengan aebelumnya moninjau krmhali hal-hal yang 

dianggap kurang seouai dengan perkembangan antara lain 

tentang batas umur minimum anak dapat dituntut diriuka si- 

dang pengadilan, cara penanganan atau peiubuiaan c$arta ma- 
► • 

cam putusannya.

Dalam. hal ini saya menyarankan untuk menentukan 

batas umur minimum ini sebaiknyn ditentukan pada umur 12 

tahun mengingat sifat-sifat khuuuu yang dimiliki seorang 

anak. Dalam menangani perkara anak sebaiknya pcmbinaan 

itu dimulai pada waktu pemeriksaan di hepolisian misalnya 

dengan menunjukkan sikap dan perlakuan yang baik, sehing

ga anak tersebut meraca dipcrhatikan. -bebaikn}a putusan 

yang berupa ponjatuhaa pidana tidak diberikan kepada anak.
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Nainun bila penjatuhan pidana itu diperlukan, seharusnya 

anak tersebut tidak diiiiasukkan dalain Lembaga Pemasyaraka - 

tan bercainpur dengan orang dewasa tetapi diimisukkan dalain 

lembaga yang khusus untuk anak, agar Lujuan dari pf-mida - 

naan tersebut bisa tercapai.

Disamping hal tersebut diatas, dalam kaitnnnya de - 

ngan penentuan batas umur minimum ini yang lebih penting 

lagi adalah kegunaan dari akte kelahiran yaitu antara lain 

sebagai bukti diri* Oleh karenanya saya inenghimbau agar 

setiap ada kelahiran perlu uioatatkan,.hal ini untuk meug- 

hindari terjadinya perinainan/penyulnpan umur seseorang.
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