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P E N U A H U L U A N

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Kumuaarmya

Permasalahan yang saya ajukan dalam tulisan saya 

ini bertitik tolak dari adanya gejala roakin meningkatnya 

kenakalan anak baik secara kualitus maupun kuantitas. Hal 

ini dapat mempengaruhi keadaan negara kita yang dewasa ini 

sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bi - 

dang, terraasuk pembangunan dalam bidang hukum, sehingga 

hal tersebut perlu penanganan secara serius,

Gejala seperti ini apabila dibiarkan berJarut-larut 

dapat mengganggu keamanan dan ketectiban, serta dapat 

menghambat pembangunan bangsa dan negara kita, Anak disini 

aelain ber.fungsi sebagai penerus keturunan atau prokreasi, 

status sosial, dan ekonomi keluarga, juga berfungai seba - 

gai sutnber daya insani yang diharapkan sanggup mengisi ke

butuhan tenaga trampil dan terdidik guna moneruskan cita - 

cita bangsa dan negara,

Keadaan semacam ini jelas wenuntut perhatian yang 

khusus dan langkah-.langkah positip dari berbagai pihak 

baik orang tua, pendidik, aparat hukum, dan masyarakat gu- 

na mencakup usaha-usaha penanggulangan dan mencari sebab - 

musabab'kenakalan anak.

Tentang kenakalan anak ini dalam hukum powifcip ki -

ta belum diatur secara khusuu da3am bab yang tersomliri,

1
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Namun hal tersebut tercantum dalam Buku I Bab 111 KUHP 

tentang Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangkan, atau Mem- 

beratkan Pengenaan Pidana„ kliususnya dalam paoal 45, 46, 

dan 47. Ketentuan pasal 4‘3 KUHP hanya menyebutkan secara 

eksplisit tentang perbuatan yang dapat ditindak yang dila

kukan oleh anak yang belum berumur 16 tahun. Padahal dalam 

kenyataannya banyak perbuatan yang dilakukan oleh anak 

yang dalam Undang-undang belum diatur tetapi perbuatan 

tersebut menurut pandangan masyarakat merupakan perbuatan 

yang tercela (stralwaardig).

BiSampi.ng itu pasal KU}il* pada pokoknya hanya me

ngenai anak yang belum berumur 10 tahun yang melakukan 

perbuatan pidana baik kejabatan maupun pelanggaran. Hal 

ini berarti bahwa anak yang berumur 0 tahun sampai 16 ta - 

hun dapat ditindak bila melakukan perbuatan pidana, Keten

tuan tersebut sukar untuk dijadikan pedoman dalam menanga- 

ni kenakalan anak, karena disini tidak ditentukan mengenai 

batas umur minimum bagi anak dapat dituntut di.muka .sidang 

pengadilan. Padahal masalah batas uunir minimum ini penting 

terutama dalam hal pertanggungjawaban hukumnya.

Berpangkal dari uraian tersebut diatas, maka perma- 

salahan utama yang akan saya bahas dalaut tulisan ini ada - 

.lah : Berapakah batas umur minimum yang tepat untuk menun- 

tut seorang anak di muka sidang pengadilan ?

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disusun 

permasalaban sebagai berikut ;
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1. Apakah pengertian kenakalan anak Itu dan siapakah 

yang dimaksud dengan anak serta bagaimana penanga - 

nan terhadap kenakalan anak tersebut ?;

2. Bagaimanakah ketentuan tentang kenakalan anak yang 

ada di negara kita maupun di negara-negara lain, 

khususnya mengenai batas umur Minimum dapat ditun - 

tut atau dipertanggungjawabkan ?:

3* Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi anakf 

adakah kesalahan itu pada anak, dan apakah sil'at - 

sifat khusus yang dimiliki seorang anak, serta apa- 

k.ah yang menjadi latar belakang kcnakalannya ?;

4. Bagaimanakah pelaksanaannya dalam praktek ?

2, Penjelasan Judul

Skripai aaya ini bsrjudul "GrAttASAN TliMANG BATAS 

UMUB MINIMUM ANAK". Yang dimaksud dengan batas umur mini - 

mum disini adalah keadaan umur termuda dimana pelaku dapat 

dituntut di muka sidang pengadilan, berkaitan erat dengan 

eoal pada umur berapakah pelaku dapat dituntut atau diper- 

tanggungjawabkan.

3. Alasan Pemllihan Judul

Judul yang saya pilih ini erat hubungannya dengan 

ketentuan pasal 45 KUHP. Hal ini karena ketentuan tersebut 

tidak rnenentukan batas uiriur minimum bagi ueorang anak da - 

pat dituntut atau dipertan&gungjawabkan. 0U?)i karenanya 

ketentuan teraeb.ut aukar untuk dijadikan sebagai pedoman
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dalam menangani kenakalan anak,

Bengan demikian, dalam praktek ada kalanya seorang 

anak umur 6 tahun juga dituntut dimuka sidang pengadilan. 

Keadaan demikian ini dapat mempengaruhi perkembangan jiwa 

si anak karena kondisi atau sifat-sifat khusu3 yang dimi - 

liki oleh secrang anak yang be.Tum berkombcjng secai*a sem 

purna, baik jasmani maupun rokhani.

Akibat dari penuntutan pada umur yang masih muda 

ini dapat juga mempengaruhi inasa depan anak tersebut, ka - 

rena perjalanan hidupnya yang masih panjang.

4# Tu.juan Penulisan

Penulisan ini, selain bertujuan untuk memenuhi sa - 

lah satu syarat memperoleh golar aarjana hukum pada Jj'akul- 

tas Hukum Universitas Airlangga, juga bertujuan :

1* Member! sedikit sumbangan dalam menyeropurnakan Han** 

cangan Undang-undang Peradilan Anak yang telah di - 

tunggu pengesahannya, khunusnya 'nongenai bataa umur 

minimum anak,

2. Member! penentuan tentang batas ucnur minimum yang 

tepat bagi anak yang melakukan perbuatan pidana da

pat dituntut atau dipertanggungjawabkan, agar ada 

kepastian hukumnya.

5. Metodolofti

Metode yang- saya gu.nak.an dalam penulisan ini adalah 

metode deduktif dan induktil, Metode dedukti.1' yaitu dengan

4
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cara metnbawa hal-hal yang bersifat teoritis dan umuin yang 

terdapat dalam literatur, kedalam hal-hal yang khusus yang 

ada dalam praktek. Sedangkan rnetode induktif yaitu dengan 

cara pen&amatan atas kcmiisi faktual atau kenyataan hukum 

yang berlak.u, yang kemudian ditarik nuatu kwsiiiipulan utnum.

Adapun bahan-bahan untuk tulisan ini saya peroleh 

dengan cara atudi lapangan (field research) dan studi ke - 

pustakaan (library research). Studi lapangan dilakukan de

ngan cara pengamatan langsuug dan menganalisa putusan pe - 

ngadilan. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan ca

ra mengumpulkan literatur-literalur yang berhubungan de - 

ngan hal-hal yang menjadi pokok pembahasun saya dalain tu - 

lisan ini.

6- PertanRfiunft.lawaban Sistematika

Sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi dalam 

enara bab. Peridahuluan saya letakkan pada Bab I, karena 

untuk dapat mejiiahami suatu tulisan tentunya perlu diketa - 

hui terlebih dahuln latar belakang adanya tulisan itu, 

penjelasan judul, aiasan pemilinan judul, tujuan penulisan 

a an ;netodoiogj. yang digunakan serta sistematika tulisan 

itu. Setelah mengetahui itu seniua, burulah melangkah ke 

bab-bab selanjufcnya.

Pengertian kenakalan anak saya letakkan pada Bab

II, agar sebelum mewbahas lebih Ian jut tmitang penenuuan 

batas uinur minimum anak, hendaknya mengetahui terlebih da-

5
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hulu pfcngertian tentang kenakalan anak, termasuk didalam - 

nya pengertian anak dan penanganan terhadap kenakalan anak 

tersebut,

Beberapa ketentuan tentang kenakalan anak saya le - 

takkan pada Bab III, karena yetelah mengetahui pengertian 

kenakalan anak secara umurn, tentunya perlu juga mengetahui 

bagaimana ketentuan tentang kenakalan anak khususnya me - 

ngenai batas umur minimum anak dapat dituntut atau diper - 

t^nggungjawabkan, yang ada di Indonesia maupun di negara - 

negara lain, sebagai bahan perbandingun dalam menentukan 

batas umur minimum tersebut. Apakah negara-negara tersebut 

telah mengadakan batasan dan apakah telah ada keseragaman 

tentang batasan tersebut ?

Selanjutnya, setelah mengetahui ketentuan tentang 

kenakalan anak tersebut, maka pertanggungjawabtm pidima 

bagi anak saya letakkan ptida Bab IV, karena untuk menentu- 

kan batas umur minimum anak dapat dituntut ini erat hubu - 

ngannya dengan kemampuan bertanggung jawab. Dalam hal ini 

harus mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi 

anak apakah disamakan dengan orang dewasa ? Untuk itu ha* 

rus mencari ada tidaknya kesalahan, itu pada anak dan mem - 

pertimbangkan sifat-sifat khusus yang dimiliki seoi'ang 

anak serta mencari latar belakang kenakalannya.

Analisis kasus dan gagasan penentuan batas umur mi

nimum saya letakkan pada Bab V, karena vse telah mengetahui

6
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pertanggung jawaban pidana bagi analt tentunya perlu juga 

mengetahui bagaimana pelaksanaannya dalam praktek. Untuk 

itu analisa dua buah kasus yang diperoleh di Pengadilan 

Negeri Surabaya, dimasukkan dalam bab ini. Sedangkan pada 

aub bab kedua saya kemukakan gagasan tentang penentuan ba

tas umur minimum yang.tepat untuk menuntut atau memper 

tanggungjawabkan di muku sidang pengadilan.

Akbirnya, kesimpulan dan saran waya letakkan pada 

Bab VI sebagai penutup, dengan maksud untuk menyinipulkan 

apa yang telah saya tulis dalam bab-bab terdahulu dan saya 

mencoba memberikan sedikit saran.
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PENGERTIAN KENAKALAN ANAK

BAB II

Sebelum mengulas lebih lanjut tentang pengertian 

kenakalan anak, terlebih daliulu saya akan menguraikan ke - 

tentuan yang berlaku sebagai landasannya. Sampai aaat ini 

di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur secara khu

sus tentang kenakalan anak. JJalam Kitab Undang-uudung riu - 

kum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), hal ini belum di- 

atur secara khusus. Namun tercantum dalam Buku I Bab III 

KUHP tentang Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurungkan, atau 

Memberatkan Pengenaan Pidana, khususnya dalam pasal 45, 46 

dan 47; yaitu :

Pasal 45 : Dalam menuntut orang yang belum oukup umur 
(minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur 
enam belas tahun, hakim dapat menentukan : 
memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada 
orang tuanya, walinya, atau pe.meliharanya, tanpa pida
na apapunj
atau memerintahkan supayu yang bersalah diserahkan ke
pada Pemerintah, tanpa pidana apapun, yi<itu jika per - 
buatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran 
tersebut pasal 4^9, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 
517-519, 526, 531» 552, '/$bt dan 540 serta belum lewat 
dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan ke - 
jahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, 
dan. putusannya menjadi letap; 
atau menjatuhkan pidana.

Pasal 46* (1). Jika hakim memerintahkan supaya yang 
bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dima
sukkan dalam rumah pendidikan negara, supaya tnenerima 
pendidikan dari Pemerintah atau dikemudian hari dengan 
cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu 
atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembuga 
amal untuk menyelenggarakan pendidilcarmya, atau dike - 
mudian hari, atas tanggungan Pemerintah, dengan cara 
lain : dalam kedua hal diatas paling lama sampai umur 
delapan belas tahun.

8
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(2). Aturan u/italc melakaaanakan ayat 1 pasal ini uite- 
tapkan dengan Undang-undang.

Pasal 47. (1). Jika hakim menjatuhkan pidana, inaka 
maksiiaun pidana pokok terhadap perbuatan pidananya di- 
kurangi sepertiga,
(2). Jika perbuatan inerupakan kt* jahatan yang diancam 
dengan pidana mati atau pidana penjara seurnur hidup, 
maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun.
(3). Pidana tambahan yang tersubut dalam.paaal 10 sub
b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan .

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas,

saya menemukan ti&a permasalahan yaitu pongerti.au kenaka -

lan anak, pengertian anak dan bagaimana penanganannya.

1. Beberapa Pendapat Tentanft Pengertian Kenaka'lan Anak

Sampai saat ini belum terdapat istilah dalatn bahasa 

Indonesia sebagai terje<nahan dari istilah "juvenile delin

quency". Oleh karenanya dal;un hal ini, saya akau meuggutia- 

kan istilah kenakalan anak karena saya anggap lebih sesuai 

dengan kondisi dari anak terse'out. Selanjutnya untuk iaen - 

definisikan pengertian "juvenile delinquency", akan saya 

kemukakan beberapa pendapat.

?
Paul Tappan mengeinukakan bahwa :

The juvenile delinquency is a person who has been 
adjudicated as such by a court- oi1 proper jurisdiction 
thought he may be no di.fi'erent, up until the time ol‘ 
court and adjudication at any rate, I’rom maatsitu of 
children who are not delinquent*

1Moelyatno( Kitab UndauR-undang hukum Pidana. ter - 
jemahan, Cet.II, 1978, h.4tt~ fi4oe.lyatno"TI).

2
* Paul Tappan, Juvenile Delinquency. Me Graw-Hill 

Book Company Inc, 1949* h.20.
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Pendapat tercebut diaias dapat disimpulkan bahwa

perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh orang dewasa di~

namakan kejahatan, sedangkan Tula dilakukan oleh seorang

anak disebut kenakalau.

Perserikatan Bangsa-iiangsa dai.am "Comparative on

Juvenile Delinquency” yang diaelenggarakan pada tahun 19!? 3

untuk negara-negara Timur Tengah merumuakan^;

Generally speaking, a juvenile oflender is any young 
person, male or female, below a specified age, who has 
commited an offence, bus, in accorded special treatment 
of a nature defined by lav;.

Perumusan tersebut menyatakan bahwa. juvenile offen- 

der adalah anak yang melakukan pelanggaran, disini tidak 

ditentukan macam dan jenis pelangg&rannya.

Selain itu C. Soedjono 1). menyebutkan bahwa juveni

le delinquency itu mencakup pengertian^:

1. Perbuatan-perbuatan yang bila dilakukan oleh orang 
dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), bila 
dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa dinama - 
kan delinquency.

2. Perbuatan anak-anak yang .nerupakan penyclewengun 
dari norma-norma kelompok yang meniinbulkan keonaran 
dalam roasyarakat.

3. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bahtuan dan 
perlindungan aeperti anak-anak terlantar, yatim pi- 
atu dan sebagainya yang bila dibiarkan berkeliaran 
dapat berkembang menjadi orang jahat.

10

Hermien Hadiati Koeswadji, Peradijaq Anak ^anp, 
Tersendiri Pi Indonesia, i'akultas iiuku;n llniv ersitas Air - 
langga, 1971, h.8.

^Teain Penelitian Departemen Hukum Pidana Pnkultas 
Hukum UNAIR, Iventarisasi I'iucam kenakulan Anak ̂ Kema.ja dan 
Cara PenyelesaTannya yang telah d11 a kssaiiakan dl Kodya Su - 
rabaya 1977/1973* h,6~7* Laporan Penelitian.
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Menurut heniat saya, pendapat C. Soedjono i>. pada 

kriteria 3 tidak dapat dikatagorikan sebagai juvenile de - 

linquency. Sebab dalam ketentuan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 

menyebutkan : Tiap-tiap warga negara berhak a Lay pekerjaan 

dan penghidupan yang layak bagi k-omanuyiaan. iiiaamping itu 

dalam paaal 34 UUU 1945 disebutkan babwa fakir mi akin dati 

anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demi - 

kian anak-anak terlantar tersebut sama sekali bukan delin

quent, tetapi anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan 

justru mereka itu men^adi kewajiban negara untuk memeliha- 

ranya, apabila mereka tidak mempunyai keluarga untuk ineme- 

liharanya.

•Dengan demikian, jika pengerian "juvenile delin 

quency" diartikan menurut ketentuan pa«al 4!) KUHP, maka 

pengertiannya menjadi sangat. sempit karena paaa'l tersebut 

hanya menyebutkan secara eksplisit yaitu, aegala perbuatan 

yang inerupakan kejahatan atau salah aatu pelanggaran ter - 

sebut pasal 469, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519 

526, 531, 532, 536, dan 540, padahal dalam kenyataannya 

banyak perbuatan yang dilakukan anak-anak yang dalam 

Undang-undang tidak dia'urnya tetapi perbuatan tersebut 

meresahkan masyarakat,

Disamping itu peraturan pidana tersebut telah ku - 

rang sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat devasa ini 

baik numgenai bataa umur portanggnngjawaban pidana bagi 

anak maupun macain perbuatan yang tcrcola bagi anak-anak.

11
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KUHP>yang berlaku sekarang ini meman° merupakan warisan 

dari Be lamia, sehingga kurang memenuhi kebutuhan .naayara - 

kat, bangsa dan negara Indonesia, khuuusuya bagi anak itu 

sendiri yang masih merabutuhkan bimb.ingan dan perlindungan, 

Berdasarkan alasan tersebut, maka oleh Lembaga Pembinaan 

Hukum Nasional dikeiuarkan Hancang&n Undang-undang Pera 

dilan Anak (selanjutnya d.isingkat KUUPA) yang tidak saja 

meliputi segi hukum pidana anak tetapi juga segi perdata - 

nya( lengkap pula dengan hukum acarauya.

Dalam hUUPA digunakan istilah "anak nakal" sebagai 

pengganti dari istilah “juvenile delinquency”, seperti 

yang tertuang didalatfl pasal 1 ayat ?, yang mengemukakan 

bahwa -yang diraaksud dengan anak nakal ialah anak :

a. yang melakukan tindak pidana;
b. yang tidak dapat diatur dan tidak taat kypada orang 

tua/wali/pengasuh;
c. yang sering meninggaikan ruinah tanpa ijin/sepenge - 

tahuan orang tua/wali/pengasuh;
d. yang bergaul dtiogan penjahat-penjahat at.au orang - 

orang yang tidak bennora], fjiulnng anak teraebut me- 
ngetahui hal itu;

e. yang kerap kali utengunjungi Usmpat-temput yang ter- 
larang bagi anak;

f. yang soring mempergunakan kata-kata kotorj
g. yang rnolakukaji perbuatan yang mempunyui akibat yang 

tidak baik bagi perkembangan pribadi, aoaia.i, ro 
khani, dan jasmani anak itu.ti

Dengan demik.ian hancangan tersebut memberikan ru - 

musan yang lebih 'Luas yaitu disamping perbuatan-p'. rbuatan 

yang merupakan perbuatan pidana, juga perbuatan--purbuatan

12

</Kancanfian Undana-undanp, .Oo.ntanR Pbradilan Anak. di- 
Indonesia. "5elcsl Hukum Pidana Anak. Takultaa Hukum UNAIH, 
T95?; hI2.
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atau tingkah laku yang menurut pandangan masyarakat meru - 

pakan perbuatan yang tercela (strafwaardig) sepertj. teru - 

inua dalam sub b, c, d, e, £, dan g. Nainun masih ada juga 

perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang tidak sesuai de - 

ngan atau akan merugikan masyarakat, aeperti misalnya :

1. inembiasakan diri minum m.inuman keras/mabuk-mabukan;

2 f berkeliaran pada waktu larut malam tanpa tujuan;

3. membiasakan diri mengisap rokok dengan ganja dan lain - 

lain perbuatan,

Oleh karena itu dalam merumuskan pengertian kena 

kalan anak, hendaknya termasuk didalaumya perbuatan-per *~ 

buatan .yang bersifat strafwaardig. Jadi disamping memberi- 

kan perumuaan tentang tingkah laku dan perbuatan anak yang 

raerupakan perbuatan pidana, juga mengenal tingkah laku dan 

perbuatan yang bertentangan dengan kaedah-kaedah yang ber- 

laku dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya dalam hal 

ini, masyarakat le.bih berkepontingan untuk uiclindungi 

anggotanya dari tindakan sedemikian dimaaa yang akan da - 

tang.

2. Penftertian Anak

Sampai sekarang atau saat Ini belum ada kesopakatan 

pendapat tentang pengertian anak-. Oleh karenanya dibawah 

ini akan saya jelaskan pengertian anak dari Hukum Adat, 

liukum ferrtata (13W), dan beborapa ketentuan Perututang 

undangan iainnya.

13
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Dalam liukum Adat, pengertian anak tidak ada batas 

ketentuan yang pauti. Dikatakan oudah eukup umur atau de - 

wasa apabila sudah dapat hidup sendiri terlepas dari beban 

orang tua atau telah kuat gawe. Ketentuan dalain i-iukum iidat 

ini tidak terdapat dalam ketentuan DW.

Ketentuan pasal ,530 jBW( menentukan bahwa "minder - 

jarig” ialah mereka yang belum genap berumur dua puJ.uh sa- 

tu tahiin, dan tidak kawin lebih dahulu. Disamping hal 

tersebut diatas maoih ada batasan pengertian anak yang 

terdapat dalam perundang-undangan lainnya.

Dalam Ordonansi 51 Januari 19:51, S. 1931 No.!>4 di - 

pergunakan istilah "belum dewasu" bagi orang jJumi Putra, 

yaitu yang belum genap berumur 21 tahun, dan tidak kawin 

lebih dahulu. Apabila perkawinan bubar sebelum berumur 21 

tahun, maka tidak akan kembali dalam keadaan belum dewasa. 

Ketentuan seperti ini terdapat juga dalajn H U M 1 A dan dalam 

Undang-undang tentang Kesejahteraan >inak.

Didalam ketentuan pawal 2 ayat 1 KUUPA dikatakan 

bahwa yang dimaksud dengan anak adalah moreka yan^ belum 

berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Pengurtiau ini 

sinkron dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 IJU Wo.4 'i’atum 197y 

Tentang Kesejahteraan Anak, yang menentukan bahwa anak 

adalah seorang yang belum berumur 21 tahun dan bolu.n kawin.

14

^R. Subekti, Kitab Undang-undang iiukum Verdatu, 
terjemahan, (Jet.AVI, Pradnya Paramita, Jakarta, 19b3, h.98.
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Berbeda dengan ketentuan dali.ua pa sal 47 ayat 1 

Undnng-undang Perkawinan Ho. 1 'ranun 1^74 yaitu anak yang 

belurn mencapai umur 1G taiiun atau belum pernah kawin ada 

dibav/ah kekuasaan orang, tuany* seiama mereka tidak dicabut 

dari kekuay&annya, Hal ini burarti bahwa anak yang be turn 

mencapai umur 1b tahun dianggap beluui mampu melakukan pur

buatan. hukum sehingga aegaia psrbuatannya harus mendapat 

persetujuan orang tuanya, kecualj bagi mereka yang telah 

kawin atau yang pernah kawin,

Berdasarkan ketentuan-ketontnan Leruebut diatay da- 

pat disimpulkan bahwa untuk menontukan keuewaaaan yese 

orang tidak hanya didauarkc*n pa da umurnya yang teu\h eukup 

yaitu rata-rata menentuk.an tabua, totapA da pa I juga di- 

dasarkan pada staturmya yaitu kawin atau belurn kawin, bila 

telah kawin atau pernah kawin dianggap telah dewasa walau- 

pun umurnya belum 21 tahun.

Permasalahan..yang iubih pen ting dalam hal ini ada - 

lah batas umur minimum seurang anak unluk dapatnya d.itun - 

tut dimuka Hi dang pengadilan bila melakukan perbuatan pi - 

dana, karena d;..Lam ketentuaxi yang ada yaitu pusul &  KUnP 

sebagaimana yang r.aya uralkun diatas tidak ill Lt.n tukan ' mt: - 

ngenai butaa umur Minimum U: tapi hanya bal.au mak;;imuiu auju 

yaitu 16 tahun. berarti secara yurid.u; yang dimakbud yeba- 

gai anak dtaini aua.tali mereka yang borunmr ant.ara 0 tahun 

sampai 1b tahun.

tiadi sicura teoritiy, socrang anak umur 2 tahun bi-
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la melakukan perbuatan pidana d&pa't; dituntut dimuka sidang 

pengadilan untuk mempea’tariggung.jawabkari perbuatannya. Wh - 

laupun nantinya sanksi yang dijatuhkan dibedakan uengan 

orang dewasa balk aiengsnai iamanya maupun maeaumya pidajia. 

Padahal secara logika tidak. mu.ngk.in >>eoruug anak uuiur 2 

tahun dapat melakukan purbuatan pidana uiisa lny<* wuncuri, 

karena anak disini belum bi«a momb^dakan an Lara milik son- 

diri dengan milik orang Iain dan juga karena mereka belum 

inengerti makna dan akibat dari perbualu/mya tersubut,

Dengan demikian, penontuan bata.s uiiiur minimum ini 

penting karena berkaitan dengan kemampuan bertanggung ja - 

wab dari seorang anak yang melakukan perbuatan pidana yai- 

tu mengenai pertanggungjawabau pidana bagi anak tonsebut, 

Hal ini akajri saya uraikan lebih lanjut dalam liab IV.

3- PenanRanan Terhadap Kenakalan Aaak

Dalain menangani seorang anak .yang melakukan per 

buatan pidana, yesuai dtriigan ketentuan yang diatur dalam 

pasal 4b K-UHP yang telah ua.ya uraikan Htfbelumnya, maka ha

kim dapat ineiuilih tiga kemungkinan yang ditentukan, yaitu:

a. mumerintahkan supaya yang beroalah dikembalikan kepada 

orang tuanya, wa'linya, atau pengasuhnya, tanpa pidana 

apapun; atau

b. memerintahkan supaya yang beraaJah diseralikan kepaua 

Pe.merintah, tanpa pidana apapun; atau

c . menjatuhkan pidana dengan dikurangi uopurtiganya.

1b
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Kemungkinan-kemungkinan yang disebut dalam sub a 

dan sub b adalah merupakan tindakan-tindakan Imaatregelen) 

sedangkan kemungkinan yang disebut dalam sub c adalah me - 

rupakan pidana (straffen;.

rtengenai ti.ndakan yang disebut pertama yaitu dikem- 

balikan kepada orang tuanya, ditambah dengan auatu syarat 

yaitu harus dibawah pengawasan lilbKA, sedang da'lam tinda - 

kan kedua yaitu diserahkan kepada lJe;uerintah, syaratnya 

bahwa anak yang diaerahk.au U',rs*ebut harus sudah residivis* 

Jadi, dalam menentukan kemungkinan yang akan diam - 

bil, fungsi hakim berperanan sekali, aebab seoratig hakim 

dalam mengambil kepulusun, ucJaiu berpedoman pada apa yang 

telah diatur oleh bndang-undang juga harus berpedoman pa - 

da :

1. kepentingan anak supaya diutamakan disamping kepenti - 

ngan masyarakat;

2. keputusannya sypaya bersifat mendidik dan inembimbing;

3. keputusannya supaya tidak akan membuat jalan hidup anak 

yang uiaaih panjang menjadi golap dan tidak burpedoman.

Hal tersebut diatas, disebabkan karena anak disini 

metnpunyai aifat-aifat yang khusus, sehi.ugga pcrlu pena 

nganan secara khuaus pula* mingenai hai ini dalam praHlek 

akan saya uraikan dalam Bab V.

berdasarkan uraian tcrsebut diatas, menunjukkan 

bahwa tnasih beluin ada k.esepakatan pendapat ten tang penger- 

tian kenakalan anak. Walaupun demikian, mengenai unsur

17
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unsur kenakalan anak ini dalam hukum positip kita/ivUHP te- 

lah terumuskan yaitu antara lain, bahwa perbuatan tersebut 

barus inerupakan perbuatan yang tercela dan telah tercantum 

atau terumuskan didalara ketentuan Undang-und^ng, serta pe- 

lakunya adalah seorang anak yang meinpunyai umur tidak le - 

bih atau belum mencapai umur 16 tahun pada waktu melakukan 

perbuatan tersebut.

18
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BAB H I

13EBERAPA KSTENIUAM TCANtf M G A T U R  TENTANG 

KJiWAKALAN ANAK

Dalam raenentukan bataa umur minimum seorang anak 

untuk dapatnya dituntut atau dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya yang melanggar hukum, harua disesuaikan de - 

ngan perkeinbangan masyarakat kearah ii»odei*nisa;u dan kema - 

tangan berpikir dari si anak itu yondiri. Oleh karenanya 

harus memperhatikan ketentuan yang ada uebaga.i landasarmya 

disamping itu juga harus memperhatikan ketentuan: yang ada 

di negara-negara lain sebugai. bahan perbandingan.

Untuk menguraikan masalah ini, akan saya mulai dari 

ketentuan yang ada didalam KllliP sebagai hukum positipnya, 

ketentuan yang ada didalam RUUPA dan KKUHP, eerta keten - 

tuan yang ada di negara-negara lain.

1. Ketentuan Yang Ada Didalam KUHP

Adagium yang berlaku sampai saat ini ialah bahwa 

setiap orang dianggap mengetahui isi Umiang-u.ndang artinya 

mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang 

tidak dilarang.

Dengan berlakunya adagium teryebut, timbul permasa- 

lahan mulai umur berapa aem'ang anak dapat dianggap m&nge- 

tahui hal tersebut ?

J)alam KUHP uuha&aimatiu yang telah aaya uraikun da -

19
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lam Bab II tersebut, tidak disinggung uama yekali atau 

tidak: disebut-sebut mengenai bataa umur minimum bagi se - 

orang anak untuk dapatnya dituntut dimuka yidang pengadi - 

lan, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi secara 

yuridis formil KUHP masih wenggunakan aistem nol tahun 

(0 year minimum age limit), Dengan demikian dapat dikata - 

kan bahwa setiap anak: dari umur nol tahun dapat dituntut 

dimuka sidang pengadilan atas perbuatannya yang melanggar 

peraturan pidana.

Oleh karena KUHP tidak mengenai ketentuan tentang 

batas umur minimum yang tidak membolehkan seorang anak di

tuntut dimuka sidang pengadilan (sebab dianut siatem nol 

tahun tersebut), maka dalam praktek menkipun tidak aering 

tetapi ada kalanya anak umur 6 f 7, atau 8 tahun dapat juga 

diajukan kemuka sidang pengadilan.
7

Sebagai contoh, saya kemukakan :

Berita Harian "Sinar Ilarapan", Jakarta tanggai 17 Ja - 
nuari 1983. Vonis bebas untuk Rajiem, gadis cilik ber- 
umur 6 tahun sebagai terdakwa di Pengadilan Wegeri 
iiantul Yogyakarta, yang dituduh mencuri kalung emas 
seberat 17 gram milik seorang wanita.

Heiihat keadaan demikian ini, apa klta tidak merasa 

sedih atau kasihan terhadap anak yang maaih boru.nur t> ta - 

hun telah diajukan kemuka sidang pengadilan ? Walaupun 

anak tersebut diputus bebas, tetapi seeara pa j kits dengan 

penga.iuan tersebut dapat i»icmpengaruhi perkumbangan jiwanya#

20

'Berita Harian, tfxnar harapan, Jakarta, 17-1-iy33.
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Atas dasar alasan tersebut diatas betapa perlunya 

bagi hukum pidana kita, fse&era mengadakan ketentuan batas 

umur minimum seorang anak dapat dituntut atau dipertaug - 

gungjawabkan. Hal ini dapat dipakai yebagai pedoman oleh 

para penegak hukum, pada umur berapa soorang anak dapat 

dituntut dimuka sidang pengadilan. Dengan demikian, dapat 

menjamin adanya kepastian hukum dan juga untuk kepentingan 

si anak itu sendiri.

2- Ketentuan ¥anp. Ada .Didalam KUUPA dan Kk UHP

Dengan mendasarkan diri pada keadaan tersebut di - 

atas, sekarang meninjau KUDPa dan hkUHP yang dihasilkan 

oleh LPHN, Disini t ere an tain tentang batas umur minimum 

untuk dapatnya dituntut atau dipertanggungjawabkan. tfeper- 

ti yang tertera didalam pasal 3 ayat 1 KUUPA, bahwa batas 

uinur serendah-rendahnya bagi seorang anak untuk dapat di - 

ajukan ke pengadilan anak adalah lebih kurang 1U tahun dan 

batas setinggi-tingginya 16 tahun. Sedangkan dalam KKUiiP 

Kasional pasal 25 dengan tegas dikatakan bahwa kUuP ini 

berlaku setelah seorang anak mencapai u:aur 10 tahun.

Hal ini inerupakan suatu kemajuan dalam segi kete 

gasan, akan tetapi apa sebenarnya dasar dari bataa umur 

10 tahun itu ? Apakah anak Indonesia pada umur 10 tahun 

sudah mengetahui norma-norma masyarakat seperti yang di - 

tuarigkan dalam K.UUP ? Apakali seorang anak pada umur 10 

tahun teiah matang berpikir, aehingga dapat memboda-beda -

21
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kan perbuatan yang balk dan tidak baik atau yang dilarang.

Pembentuk Undang-undong disini seolah**olah mengang- 

gap bahwa anak umur VO tahun itu sudah inatarig jiwanya da - 

lam berpikir, sehingga dianggap sudah dapat membedakan 

perbuatan yang baik dan tidak fcaik atau dilarang menurut 

hukum. Padahal dalam kenyataaimyu ki:>nutangan ueorang anak 

itu tidak hanya fcerganturig pada porkembangan riaik aaja 

tetapi juga psikisnya. Memang anuk pada umur 10 tahun bila 

dilihat fisiknya telah uianunjukkan kemutangan tetapi belum 

tentu secara psikis telah matang,

Dalam hal ini, yantj ^erlu diiugat bahwa yang dimak- 

sud anak disini adalah manusia yang masih dalam taral’ per- 

kembangan baik jasmani maupun rokhani. Oleh karenanya 

untuk mengetahui hal tersebut dapat ditinjau dari psikolo- 

gi dan paedagogi.

Menurut psikologi perkemban&an, manuaia luenguluiui 

tiga kali gelombang masa kehidupan, yaitu**:

1. Mas a progresif : dari sejak lah.ir sampai umur 20 
tahun,

2. Masa stabil : dari umur 20 tahun ;>arapai 4u tahun.
3. Masa regresii' ; dari umur 40 tahun sampai. aeterus - 

ny a.

Sesuai dengan permasalahan yang saya ajukan, maka 

saya akan membataai diri untuk sekedar meinbahas masa pro - 

gresip yaitu masa pertumbuhan dan perkembangan yang sebe -

22

g
A. Qirom Syamandin weliala dan K. Sumaryono, Ke,ia~ 

hatan Anak Suatu 'Jinjauan Dari Psikologi dan hukum, Liber~ 
ty ̂ o g y a k a r t a , iyhb,HT737.
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narnya, baik fisik rnaupun psikis* Secara fisik, manusia 

tumbuh dari sejak lahir menjadi dewasa, begitu juga kebi, - 

dupan kejiwaan atau psikisnya, berkembaug dari yang paling 

sederhana mengarah ke fungai yang paliug, kompleks.

Didalam masa progresif tersebut terdapat beberapa
q

masa perkembangan menurut umur, yaitu :

1. i'laaa anak orok/vital ; umur 0,u - 1,6 tahun.
2. Masa esthetis/indah ; umur 1,0 - b tahun.
3. Masa intelektuii : umur b - 12 tahun.
4. Masa sosial : umur 12 - 18 tahun.
5. Masa pra dewasa : umur 18 - 20 tahun,

Berdaaarkan masa yerkeinbari&an menurut umur tersebut 

diatas, maka pembahasan ini akan saya titik beratkan pada 

maea sosial, karena pada masa sosial ini merupakau proses 

kelanjutan dari masa intelektuii atau dengan kata lain ma

sa intelektuii telah terlampaui. Anak pada masa sosial ini 

dalam keadaan normal intelektuilnya telah berkembang de 

ngan baik, atau bisa dikatakan bahwa anak tersebut telah 

matang dalam berpikir, sehingga anak tersebut dianggap te

lah dapat atau marnpu mambedakan aritara perbuatan yang baik 

dan tidak baik atau dilarang menurut hukum,

Disamping tersebut diatas yan^ tidak boleh dilupa - 

kan bahwa masa sosial ini dikenal juga sebagai masa remaja 

yaitu masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak 

ke masa dewasa. Pda masa transisi ini dalain diri anak me - 

ngalami keragu-raguan, karena disatu pihak belum mempero -

23

^ibid.
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leh status orang dewasa tetapi dilain pihak tidak lagi me- 

miliki status anak-anak, sehingga dapat dikatakan bahwa 

anak tersebut belum marnpu menguasai fungsi J'iaik rnaupun 

psikisnya, oleh karenanya anak pada masa ini tidak mempu - 

nyai tempat yang ^jelas didalam masyarakat.

Akibat dari keragu-raguan ini soring menimbu'lkan 

kesulitan pada diri anak itu aendiri dalam uaaha mencari 

identitas diri, sehingga dengan demikian banyak menimbul - 

kan problem baik dalam lingkungan kcluarga maupun lingku - 

rigan masyarakat. Oleh karena itu anak dalam masa ini dapat 

dianggap telah matang dalain berpikir tetapi be.Vum bisa di- 

minta pertanggungjawaban secara penuh.

Dalam hal ini Zakiah Drajad mengemukakan tinjauan -

nya dari segi 'psikologi, antara lain sebagai berikut1^:

Remaja adalah usia transisi; seorang ind.ivi.du telah 
meninggalkan usia kanak-kanaknya yang luinah dan penuh 
kebergantungan, akan tetapi belum tnampu ke usia dewasa 
yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik Lerhadap diri 
sendiri maupun masyarakat. ttanyaknya transisi ini ber- 
gantung pada keadaan dan tingkat social mawyarakat di- 
mana ia hidup. Semakin maju masyarakat, yemakin pan 
jang usia rem&ja, karena ia harua mempuraiapkan m r i  
untuk marnpu menyesuaikau diri dalam masyarakat yang 
banyak syarat dan tuntutan.

.Uipandang dari segi pendidikannya anak pada umur 12 

tahun pada umumnya telah duduk dibangku kelas VI Sekolah 

Dasar dan tidak jarang yang telah menginjak bangku tiekolah 

Menongah Pcrtama, hal ini menunjukkan bahwa anak teraebut

24

v£>aiiudin Sastrawijaya, Beberapa flaaalah TuntanR
kenakalan Kemaja, Get,II, karya Husantara, uandung,1977, 
h ♦ 1 /«

1 0
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telah (n^/npunyai poA&etahuan tcmtang noi\r»a-norma yang ber - 

laku dalain ;naoyarakat, sebingga ia dapat membedakan antara 

perbuatan yang dilarang dan yang tidak menurut hukum.

'5. Ketentuan ^ang Ada T.u Megara-ne^ara Lain

Prinaip nol tahun atau prInsip yang menganggap bah

wa setiap anak mulai umur nol tahun dapat dipertanggun&ja- 

wabkan seperti yang diauut KUHP Suta, oleh banyak negara 

telah ditinggalkan. Negara-negara Uirsebut mulai mengada - 

kan batas umur minimum bagi. seorang anak dapat dituntut 

dimuka sidang pengadilan. i'enontuan batan umur ini diae - 

suaikan dengan pandangan. dari negaru-negara tersebut atas 

dasar kematangan dan ke?nampuan dari anak tersebut untuk 

dapat mempertanggungjawabkun perbuatannya.

Bari survey yang diadakan oleh 1'bii di beberapa negara 
baik di Asia rnaupun. di toropah, Amcrika, Canada, maka 
batas umur minimum untuk dapat djpertanggungjawabkan 
bagi anak-anak berkifaa.1? antara / tahun, 10 tahun, '12 
tahun. Dibawah batas umur yang lerto.ntu itu anak-anak 
tersebut tidak dapat dituntut dimuka pengadilan.11

Untuk melihat ketvrttuan yam;, ada dinegara-negara

tersebut secara terperinci akan saya bagi dalam tiga ke -

lompok, yaitu :

a. Kelompok Anglosaxcm.

Ketentuan mengen&i batay umur minimum seorang anak 

untuk dapatnya dituntut gunu mempertanggungjawabkun per

"* Soed iar t j t "oujnbaugan Piklrau Kenftenai nuKu.n Vi - 
dana Anak", Geranian no.lJSu, Depurtemer. Hukum i iuana >'akul 
taa uukum UhAiK,

2J>
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buatamiya, di negara-negara yang tergolohg dalam Anglosa. -

12
berkisar antara uinur B dan 14 tahun, antara lain :

1. Amerika Serikat dari 27 negara bagiari, menontukan batas 

umur minimum adalah 8 tahun.

2. Inggris, menentuk.an batas umur minimum adalah 12 tahun.

3. Australia, di kebanyakan negara bagian menentukan batas 

umur minimum adalah & tahun.

4. Jepang, menentukan batas umur minimum adalah 14 tahun.

Hal ini mununjukkan bahwa penentuan batas umur mi - 

nimum seorang anak dapat dituntut atau dipertanggungjawab- 

kan atas perbuatamiya yang melanggar hukum, tidak ada ke - 

seragaruan tergantung dari pundangan maiung-masing negara 

dalam menilai kematangan berpikir atau kemaaipuan seorang 

anak untuk mempertanggungjuwabkan perbuaUmnya, seauai de

ngan situasi dan kondisi negaranya.

Jadi, dengan demikian ada sebagian negara yang me - 

nganggap bahwa kematar.gan berpikir dan kemampuan bertang - 

gungjawab seorang anak itu ada pada anak umur 8 tahun, se- 

bagian lagi menganggap pada umur 12 tahun, serta ada yang 

menganggap pada umur 14 tahun anak tersebut baru dapat 

mempertanggungjawabkan perbuafcannya.

b. Kelompok Kontinental

Seperti. juga negara-negara yang tergolong sebagai

26

Lihat, Sri Widoyati W.tf,, Anak dan Wanita Dalam 
Hukum, Get.I, LPoES, Jakarta, 19^, H.10-11.
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kelompok Anglosaxon, kcilompok kontineutalpun tidak ada ke- 

seragainan mengenai penentuan batas umur minimum ini, Me - 

raang setiap negara itu mempunyai pandangan tersendiri se ~ 

suai dengan keadaan, situasi dan kondisi serta nilai-nilai 

yang dianutnya. Diantara iicgura-negara yang terinasuk dalam 

kelompok Kontinental menentuk.an batas umur minimum seorang 

anak dapat dituntut atau dipertanggungj&wabkan sebagai be- 

rikut"*^:

1. Swiss, pasal 82 KUHV Swiss menerstukan bahwa sebelum 

umur 6 tahun tidak dapat dipidana, sedarig bagi yang 

berumur antara 6 tahun - 14 tahun diadakan peraturan 

yang tersendiri.

2. J'erman, Jugend tterichtgezttta tahun 1925 pasal 2, menen- 

tukan bahwa barang siapa melakukan perbuatan pidana se- 

belum umur 14 tahun tidak dapat dipidana.

3. Belanda, 3ebagaimana diatur dalam pasal 77 a wetboek 

Van Strafrecbt, yang berlaku mulai tahun 196lj, menetap- 

kan batas umur minimum seorang anak adalah 12 tahun.

Dilihat dari ketentuan yang ada di. ketiga negara 

tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah ketentuan 

yang ada di Swiss, Disini disamping menentukan batas umur 

minimum untuk dapat dipiuana bagi seorang anak adalah 6 

tahun, juga menentukan baawa bagi mcreka yang berumur di - 

antara b tahun - 14 tahun diadakan peraturan teraemUri.

27

^Periksa, ibid.
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tidak Jauh berbeda i<isksudnya* Sebonarnya ketentuan yang 

pertama telah meliputi atau iifenyan^kut icotontuan kedua.

Dengan diteniukannya 'rata 15 umur minimum 6 tahun 

untuk dapat dipidanc., berarti pembentuk. Undang-undnng di - 

sini menganggap bahwa kematar.gan berpikir seorang anak itu 

ada pada anak umur G tahun. VadaJiai menurut psikologi per- 

kembangan seperti yang xelah saya uruikan diatas menentu - 

kan bahwa anak pada umur 6 tahun terwebut masih dalam ta - 

hap peruiulaan masa perkeiiibangan intelektuii, Anak -pada ma- 

sa ini beluin biaa dikatdkan to.lah inatang dalain berpikir, 

dan juga bila dilihat d a n  ptndidikannya inasih duduk di 

kelas 1 Seicoleh I»asart isfthi ngga anak tersobut belum mempu- 

nyai. pengetahuan tentang jinx-ma-norma yang berlaku di mu - 

ayarakat.

c« Kelompok Timur Bengali,,

Untuk melihat penentuan batas umur minimum yang ada 

di negara-negara ilimur Tengah, akan saya kuti.b hasjl uur - 

vey yang dilakukan oleh P b u , pada toeberapa negara di Timur 

Tengah sebagai berikut^‘S

1. rfesir , rnenentukan batas umur minimum 7 tahun.
2. Iran , rnenentukan batas umur minimum H  tahun*
3* Irak , rnenentukan batas umur minimum 7 tahun.
4. Yordania, rnenentukan batas umur minimum 9 tahun.
b. Libanon , rnenentukan batas umur minimum 7 tahun,
6. iiyria , rnenentukan batas umur minimum 7 tahun.
7. Turki , rnenentukan bataa umur minimum 11 tahuri.

Soediarti, up.Uit., h.b.
14
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fernyata dari basil survey tersebut menunujukkan 

bahwa memang disini tidak ada keseragaman dalam menentukan 

batas umur minimum, hal ini sama juga dengan dinegara lain, 

Negara-negara di Timur Tengah da .lam menentukan bains umur 

minimum berkisar antara umur 7 - 1 1  tahun, i)ongan demikian 

pembentuk Undarig-undang disini sebagian besar menganggap 

bahwa kematangan berpikir seorang anak itu ada pada anak 

umur 7 tahun, Hal ini tidak berbeda jauh dengan ketentuan 

yang ada di Swiss, yang, menentukan batas umur minimum ada

lah 6 tahun* Ketentuan ini merupakan ketentuan yang paling 

rendah bila dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang 

ada di negara-negara lain yang telah menentukan batas umur 

minimum seorang anak untuk dapat dituntut di muka uidang 

pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, menun - 

jukkan bahwa pengaturan tentang batas umur minimum anak 

dapat dituntut atau diportanggungjawabkan di muka sidang 

pengadilan, masih belum ada Iceaepakatan yaitu sangat ber - 

ragam antara negai-a yang satu dengan yang lain. Disamping 

itu ketentuan-ketentuan tersebut tidak berimbang, artinya 

ada sebagian negara yang menentukan terialu rendah yaitu.

6 tahun misalnya Swiss, sedangkan sebagian lagi menentukan 

terlalu tingg.i misalnya Jepang dan Jerman yang menentukan 

batas umur minimum ini 14 tahun.
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PEKTANSUUNG J AWABa N PIDANA 

BAG.I ANAK

BAH 1V

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana bagi 

anak, lebih dahulu harus niembicarakan pertanggungjawaban 

pidana pada umumnya, karena hal ini merupakan landasan da

ri pertanggungjawaban pidana bagi anak.

Dalam membicarakan pertanggungjawaban pidana ini 

tidak bisa dilepaskan dengan ada tidi*knya kesalahan, kare

na seseorang yang melakukan perbuatan pidana apubila tnem - 

punyai kesalahan tnaka dapat dipidana. Tetapi bila tidak 

mernpunyai kesalahan, walaupuu melakukan perbuatan yang 

terlarang dan tercela maka tidak akan dipidaua,

Hal ini disehabkan karena berlakunya azaw yang ti - 

dak tertulis : ’’Tidak dipidana jj.ka tidak ada kesalahan". 

Oleh karenanya dikatakan oli oh Moeiyatno bahwa "Kesalahan

merupakan unsur bahkan syarat rnutlak bagi adanya pertang -

1 ̂
gungjawaban yang berupa pengenaan pidana".

Disamping itu karena pertanggungjawaban pidana ini 

berkaitan dengan pengenaan pidana maka harus inemperhatikan 

juga sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh seorang anak

115
Moeiyatno, Perbuatan Pidana dan PurtaaKKUHRan Ja- 

wa^ Pidana, Pidato diucapkun p'ada Upaeara Puringutan uius 
Natalis Vif llniveraitas uajah rtada di Jitihinggi 1 Yogya 
karta, Deaember 1 V*>t>» h.4. (i*U»o]yutno ii),

50
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diantaranya don&an incngat.-xhui latar belakang kohidupan 

atau sebab-sebab melakukan kenakaian torsebut.

Oleh karena j r,v. dalam x u l i i n i ,  akan saya mulai 

dengan pembahasan tc-ntang apa ,yanc: disebui; dongan kesalah- 

an dan ada tidaknya kesa J.ahan .itu pada aaak, baru kemudian 

iuembc.-i.has tentang siSat-si'fai khuv.v.s J..ri anak, karena hal 

ini da pa mempengaruhi psngeuaan pid-manya.

51

1. Keaalahan

Dalam Undang-und&ng Hukum Pidaua tidak terdapat de-

f.inisi atau pengertian dari yang d.i acbut tfobagai kesaiahaa.

Hanya saja dalam Hewori i'eri.lfclasuu dari runoana kitab 
Undang-undang Hukum Negeri jjelanda yang kumudian men - 
jadi contoh buat KUtfP Indonesia, ada dikatakan bahwa 
kesalahan adalah sungguh-aung&un aebaliknya daripada 
kesengajaan diaatu pihak, dilain pihak adalah sebalik- 
nya dari suatu kabetulan.16

Dari penjelasan teraebut diatas, dapat; diketahui

bahwa ujud dari - .cosalahan adalah ketiadaan berpikir sev;a -

jarnya, tidak ada k*nvaapadaaa atau k«foi .iakaanaan, sohingga

aikap itu menyimpaag dari kelaiiiman.

Menurut Hoelyatho, kesalahan yaitu adanya keadaaa pai- 
kis yang torteritu pada orang yang melakukan perbuatan 
pidana dan adanya hubungan antara keadaan tcraebut de
ngan perbuatan yang dilakukan, yang aedomikian rupa 
hingga orang dapat diuolu karena melakukan perbuatan 
tadi.17

1 ft
Treann, Asas-aga.s. Hnkun; Pidana, 'liara ju l.iiIt;edt 

Jakarta, h.ol.

^rfoelyatno, A aas-aaaa Hukum i-'iaana, Gajah Mad a 
University Press, 19B0, H/1 C77Ti‘*ue'lyatno III).
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Berdasarkan pendapat tersehut, maka van/; harus di -

1 \i
perhatikan adalah :

1, Keadaaa bat in dari orang yang muiakukan porbuatnn itu.

2. Kubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang 

dilakukan.

Jadi untuk adanya kesalahan* diaamping melakukan 

perbuatan pidana, harus dipandang batin t.erriakwa dan hubu- 

ngan batin dengan perbuatan itu. Keadaan bat in orang yang 

melakukan perbuatan pidana merupakan kemampuari berlanggung 

jawab, vsedang hubungan antara keadaan bar..in i.tu dengan per 

buatan yang dilakukan merupakan kesengajaan dan kealpaau.iy

a„ Kemainpuan bertanggung jawab.

kemampuan bertanggung javab merupakan .salah satu

unsur dari adanya kesalahan. i>alam KUHJ’ tidak terdapat pe-

ngertian atau definisi dari kernampuan bertanggung jawab,

sepertl halnya dengan keaaiarian itu sendiri, iianya saja

dalam KUHP ada. ketentuan yang berhubungan dengan hal ini

ialah paaal 44 KUiiP^:

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di - 
pertanggungjawaokan ^adanya, disebabkan karena jiwanya 
cacat dalajn tumbuhnya ^gebrekkige ontwikkeling; atau 
terganggu karena uenyaki.l (ttiekelijke storing), tidak 
dipidana.

:52

Koeslan Saleh, Perbutan Pidana dan iVrtaiu’j-.unRan
Jawab Pidana jua Vengertjan i.iasar Lva.ia;;i Hukum Pidana, Oct.
H ,  ~Ak8ar& iiarn, iyb1, Jalarta» h.ii5.

woelyatno i, Op.Uii.., h.47.

13

19Ibid.

20

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi GAGASAN TENTANG BATAS UMUR MINIMUM ANAK  
SRI WULAN IRIANI KAMARDIKAN



lari ketentuan terstsbut, tnenun jukkan bahwa sebab - 

sebab tidak dapatnya seseorang dipertanggungjawabkan atau 

dipidana adalah mereka yang fungsi jiwanya tidak normal 

yaitu jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena 

penyakit.

Sedangkan menurut Memori Penjelasan KUHP

21
pertanggungan jawab itu dapat lenyap, karena :

a. sebab-sebab yang berada pada kepribadiari orang yang 
berbuat itu sendiri, aeperti misalnya penyakit gi - 
la, belum sampai umur; atau

b. sebab yang datang dari luar seperti didalam keadaan 
forcemayeur, peraturan hukum dart perinlah jabatan 
(pasal 48, 49, bO dan ‘31 KUHJr*).

llengan demikian, pert juiayan ter... i:\ml rnenentukan ada 

dua sebab tidak mampunya seseorang diminta pertanggungja - 

wabannya yaitu dari dalam dan luar* Sebab-sebab yang ter - 

dapat dalam ketentuan pasal 44 kURP tersebut, dapat digo - 

longkan sebagai sebab yang pertama atau dari dalam. Hanya 

saja dalam penjelasan ini tidak dijelaskan lebih lanjut 

mengenai batasan dari belum sainpai umur. imrdasarkau ke 

adaan ini perlu adanya penontuan batas umur minimum, agar 

tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda,

Dari ketentuan torsobut diatas (sebab pertuma), ma- 

ka ayarat untuk dapat dianggap inainpu bertanggung jawab di~ 

perlukan :

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang

33

21,l'resna, Op.Git.* i M W .
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"baik. dan tidak. baik.

2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsya- 

fan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Yang pertama disini berkaitan dengan faktor akal 

yaitu dapat nuunbeda-bedakan antara perbuatan yang diperbo- 

lehkan dan yang tidak. Sedangkan yang kedua berkaitan de - 

ngan faktor kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah la - 

kunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan 

mana yang tidak.

Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mampu 

tidaknya seseorang bertanggung jawab itu karena sebab-se - 

bab tertentu, seperti yang tersebut dalam pasal 4'i KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, raaka timbul 

permasalahan yaitu mengenai pelakunya seorang anak apakah 

untuk dapat dianggap tidak mampu bertanggung jawab, juga 

harus didasarkan pada pasal'44 . KUHP.

Bila dilihat dari ketentuan yang ada pada pasal 44 

KUHP tersebut, ternyata disini tidak dibedakari antara pe - 

laku orang dewasa dengan seorang anak. liengan demikian se

orang anak yang fungsi jiwanya normal yaitu tidak aiempu - 

nyai sebab-sebab yang terdapat dalam pasal 44 KUHP, maka 

dianggap telah mampu bertanggung jawab*

Tetapi bila dilihat dari Mempri Penjelasan Khusus - 

nya karena sebab dari dalam, maka ada perkecualian yaitu 

untuk seorang anak yang belum sampai umurnya juga dianggap 

tidak mampu bertanggung jawab. Hal ini dapat menimbulkan

34
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ketidak pastian, karena tidak terdapatnya batasan tentang 

belum sampai umur tersebut* sehinggu adanya but;>san terse* 

but mutlak diperlukan untuk menjamin kopastian hukum,

b. Kesengajaan dan kealpaan,

Kedua-duanya ini merupakan bentuk kesalahan. kese -

ngajaan dan kealpaan ini dalara Undang-undang tidak dije -

laskan lebih lanjut tentang maknanya, seperti halnya de -

ngan kesalahan walaupun iutilah tersebut aering dipakai

dalam rumusan delik.

Menurut Wenteri dalam jawaban i-omerintuh ketika

membiearakan rencana KUiiP, dikatukan : "Yung dimakaud do -

ngan kesengajaan adalah juruuan yang disadari daripada ke
pi;

hendak terhadap suatu kejahatan yang tertentu.

, Sedangkan menurut Langemeyer, "Kesengajaan itu ada

dalam tiap-tiap kelakuan terhadap mana kehendak kita ditu-

jukan, akibat yang dimaksudkan dengan itu telah kita ba -

yangkan terlebih dahulu". J

Hengenai kealpaan ini ada keterangan resmi dari pi-

hak pembentuk W.V.S. adalah sebagai berikut^:

Dikatakan karena kealpaannya, bila aikap batin or;mg 
yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bnkanlah 
inenentang larangan-laraugan tersebut, dia tidak meng - 
hendaki atau inenyetujui tiiubulnya hal yang terlarang, 
tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu 
dia berbuat, sehingga menimbulkan hal yang dilarang 
ialah bahwa dia kurang mengindahkan larangan itu.

^Roeslan Saleh, up.Cit,, h.104.

23
Ibid., h*10b.

M o e i y a t n o  H I ,  Op.Cit., h.133.
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Keterangan tersobut uapat disimpulkan bahwa kesa 

lahan yang berbentuk kesengajaan dan kealpaan itu hanyalah 

soal gradasi saja, yang sebenarnya daaarnya sauia, yaitu ;

1. adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana;

2. adanya kemampuan bertanggung jawab;

3. tidak adanya alasan pemaaf.

Namun bentuknya berlainan. Dalam kesengajaan sikap 

batin orang menentang larangan. Da3am kealpaan, t.ikap ba - 

tin orang bukanlah menentang larangan, tetapi kurang me 

ngindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam me - 

lakukan suatu perbuatan yattg dapat men i.mbulkan koadaan 

yang dilarang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwu keal- 

paan adalah suatu bentuk kesalahan. yang lebih ringan pida- 

nanya daripada kesengajaan.

Persoalannya sekarang bagaimana dengan peiaku se - 

orang anak, apakah juga ada kesengajaan atau kealpaan da - 

lam melakukan perbuatan kenakalan teraebut ?

Berdasarkan uraian-uraian teraebut diatas, maka da

pat' dikatakan bahwa anak dalam melakukan perbuatan terse - 

but tidak ada suatu kesengajaan atau kealpaan, karena anak 

dalam melakukan perbuatan tanpa memiki r-kan akihatnya.

Setelah mengetahui apa yang diaebut sobagj.i kesa 

lahan beserta unsur-unsurnya maka dapat; disimpulkan bahwa 

pada umumnya anak dibawah umur dapat .nenjadi uubyek kesa - 

lahan, akan tetapi ada perbodaannya dengan ui:aug dewasa. 

Pada anak dibawah umur, bentuk, isi, dan sifat kesalahan

mTlTk \
PERPUSTAKAAN j

*UMlVFRSUAS AlRLANGGA*-
S I. H \ W A Y A
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adalah berbeda dengan orang dewasa. Hal ini karena sifat - 

sifat khusus yang dimiliki seorang anak, sehingga untuk. 

mempertanggungjawabkan seorang anak tidak hanya didasar - 

kan pada ada tidaknya kesalahan totapi harus memperhatikan 

juga sifat-sifat. khusus tersebut.

2* Sifat-aifat Khusus Anak uan Latar Belakanft Kenakalan 

Anak

Yang diraaksud dengan siXat-sifat anak itu adalah 

usianya m&sih muda baik jasmaui maupun rokhajii belum ber - 

kembang secara sempurna, serta keadaan pribadinya atau ke

adaan lainnya yang khusus, miaalnya latar beiakatig kehi - 

dupannya,

Sifat-sifat atau keadaan dari anak inilah yang ti - 

dak jarang dapat mendorong atau mempengaruhi anak tersebut 

melakukan perbuatan yang tercela yang disebut wobagai ke - 

nakalam anak* yang akibatnya dapat inerugikan diri uendiri 

rnaupun orang lain.

Oleh karenanya perlu diketahui latar beiakatig atau 

sebab-sebab kenakalannya, untuk dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mensinta pertanggung jawaban yang berupa 

pengenaan pidana.

Latar belakang kenakalan anak itu tidak hanya di - 

pengaruhi dari dirinya sendiri (faktor intern), tetapi ju

ga dipengaruhi dari 3uar dirinya (I'nktot* ekslorn). Soeara 

singkat kedua fakior terse lint saya uvaikan dibawah ini :
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A. Factor intern.

Di.antaranya, faktor intern yang paling mempengaruhi

ialah :

a. faktor intelegensia;

Yang dimaksud disini adalah faktor tingkat kucerda- 

san otak seorang anak yaitu kemampuan seorang anak untuk 

menimbang atau membedakan antara perbuatan yang baik uan 

yang buruk.

Jadi seorang anak yang mempunyai intelegenii L kurang 

maka kecerdasannya juga kurang dan pembawaan jiwatiya akan 

abnormal, sehingga dalam hal ini dia tidak dapat memberi 

suatu putusan yang baik tscpert i. orang normal uau da.lam me

lakukan segala perbuatan tanpa menyadari makna dari per - 

buatannya. 

b. faktor umur;

Umur inerupakan faktor intern, karena umur itu tidak 

jarang memb&wa kemampuan berpikir dan bertinaak, dan ye - 

ring pula menghendaki adanya suatu perlakuan yang berlain

an, sehingga umur ini penting khusunuya dalam rangka pern. - 

bahasan kenakalan anak, karena umur seorang anak didalam 

suatu kehidupar. tertentu, membawa ge;jala-gejala perbuatan 

tertentu pula, 

c* faktor jenis kelamin;

Kenakalan anak dapat diHakukan baik oleh anak .laki- 

laki maupun anak perempuai, walaupu’i aalam praklrkuya ju;n- 

lah anak laki-laki. yang iiuuakukau kenakalan jauh U-bih ba-
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nyak daripada anak perempuan, pada batau umur ’tertentu.

Adanya perbedaan jen.iK kelamin, «operti juga perbe- 

daan umur menimbulkan perbedaan sifat. Perbedaan tersebut 

mengalcibatlcan perbedaan dalam jumlah kenakalan dan jenis 

kenakalannya.

B. Faktor ekstern.

Dalam hal ini akan saya uraikan x'aktor-i'ak tor yang 

dapat mempengaruhi, antara lain :

a. lingkungan keluarga;

Secara teoritis perkomlKmgai; anak itu dimuiai dari 

lingkungan keluarga, sehingga dapat dipandang jsebagai pe - 

letak dasar kepribadian mauusia, karenanya membawa penga - 

ruh yang besar terhadap perkembangan jiwa dan kelakuan 

anak.

Singgih li. uunarsa, dalain bukunya Paikologi Perkem-
pu

bangan mengatakan bahwa :

Peranan orang tua dalam perkembangan anak besar yekali 
karena anak yang dalam proses perkembangan menuju ke - 
dewasaan memeriukan bantuan orang lain, teimama orang 
tua yang paling dekat dengan anak, bila tidak ada ban
tuan bisa saja anak tersebut berkemhang tetapi ia' akan 
kehilangan hakekat kepribadiannya. balam perkembangan 
mental anak meraerlukan bantuan yang intensif, terenca- 
na dengan tepat, karena aktivitas mentalnya memberi 
kemungkinan pada anak untuk mengintegraaikun pola-pola 
tingkah lakimya lebih lanjut.

Anak yang dalam proses perkembangan yaitu anak pu -

59

pt;
-'Singgih 1). Gunarsa, Psi ko3ogi Perkembangan, Cet.V, 

BPK Uunung Mulia, Jakarta, 1902, h.’„) dan 10.
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ber dan adolesens yang belum stabil jiwanya, mudah terpe 

ngaruh oleh tingkah laku orang tua atau. anggota keluarga, 

sehlngga bila orang tua atau salah satu angguta keluarga 

ada yang kriminaliotic, alkoholik, atau immoral maka akan 

mudah sekali menular pada anak tersebut.

iiisamping itu dalam kaluarga yang broken home atau 

tidak utuh, yang Bering terjadi oek-cok atau tidak harmo - 

nis, akan berakibat tidak bulk terhadap perkembangan atau 

tingkah laku anak, karena kurangnya porhatian dan kasih 

sayang dari orang tuanya.

b. lingkungan sekolah;

Sekolah memegang peranan yang besar dalam kehidupan. 

anak-anak, karena aekolah dLpandang sebagai lembaga yang 

mempunyai andil besar dalam rangka pembentukan watak ma - 

nusia,

Namun perlu diingat bahwa didaJam lingkungan seko - 

lah ini, muridnya terdiri dari berbagai golongan dan kelas 

yang berbeda, hal ini dapat menimbulkan borbagai macam 

tingkah laku yang saling meiupengar-uhi. Dalam hal ini jjo 

orang guru diharapkan hendaknya inengutahui kebutuhan, ke - 

mampuaa, perhatian dan po'la-pola kebiaeaan setiap anak di- 

diknya, agar dapat dibentuk manusia-mariuuia bersusi.la dan 

berkepribadian luhur.

Memang sekolah tidak seked?r tempat untuk mouipela - 

jari ilmu pengetahuan belaka, tetapi watak dan kehldupan 

emosional anak akan' dipengaruhi pula oli?l\ kcULdupan aekolah.

40
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c, lingkungan sekitar;

Yang dimaksud lingkungan sekitar disini aualah 

lingkungan tewpat tinggal sehari-hari. Lingkungan uekitar 

ini dapat menambah pengaruh perkembangan jiwa dan kopriba- 

dian si anak, karena memang sudah kodrat manusia solalu 

berkumpul dan bergaul dengan sesaina. Dari berkumpul dan 

bergaul inilah akan menimbulkan efek yang baik dan tidak 

baik, karena tingkah. laku yang baik dan tidak bajk ini da

pat dipelajari melalui pergaulan tersebut. Ditmmping itu

menurut Lacassagne bahwa "lingkungan yang buruk inerupakan
/ % /'

persemaian yang subur bagi tumbuhnya kejahatan".

d. media komunikasi inassa;

Yang dimaksudkan media disini adalah, baeaan-bacaan 

seperti surat kabar, majalah, kouiik dan sebagainya; i’ilm 

dan acara televisi dan sebugainya.

Hedia komunikasi uuussa ini dapat juga member! pu 

ngaruh yang tidak kecil terhadap tingkah laku anak yaitu 

dengan member! rangsangan atau stimuli terhadap jalan pi - 

kiran dan aspek terjang dalam kehidupannya. Ditambah de - 

ngan sifat dari anak-anak yang suka meniru-niru segala 

perbuatan yang dilihatnya. Keadaan demikian inilah yang 

mendorong seorang anak untuk melakukan scgala perbuatan 

yang diingininya, karena telah ada contohnya dan tinggal 

mempelajarinya.

Kartini Kartono, i’atholofu Social, hajawali, J a 
karta, 1981, h.167.
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Hal ini sesuai dengan iimnitation Theory ciari Ua

briel Tarde yang mengatakan bahwa orang bertingkah laku

itu atas dasar meniru tingkah laku orang lain yang telah

ada sebelumnya, berarti perbuatan tersebut dilakukan diba-

27
wah kekuasaan contoh , yang kemudian disanggah oleh Su - 

therland dalam Differential Association Theory, yang me - 

ngatakan bahwa tingkah laku itu tidak sekedar ditiru teta

pi dipelajari melalui interaksi dengan orang ]aln atau me-

lalui bacaan-bacaan fiksi maupun non fiksi, i'ilm, ucara

28
Televisi dan sebagainya.

e. ekonomi sosial;

Krisia dibidang ekonomi dapat nuimbawa pengangguranf

gelandangan dan lain-lain pathologi aouial atau penyakit

masyarakat, apabila ditambah dengan kemorusotan moral aga-
i

ma dapat membawa k.earah. dekadensi moral, kenakalan anak - 

anak dan lain sebagainya.

Kesengsaraaa dalam masyarakat merupakan unaur so 

aiologis dalam terjadinya kejahatan, Apabila kesengsaraan 

terdapat dalam suatu keluarga akan berpengaruh terhadap 

anak, umutnnya ekonomi rumah tangga yang sangat buruk me 

ngakibatkan keadaan anak dalam keluarga tersebut tidak me- 

nentu, karena kebutuhannya sehari-hari tidak terpenuhi.

42

^Soerjono Soekanto, Hengkie i*iklj.kuwata( dan Mul - 
yana Vf. Kusurnah, K.riminoloKi Suatu Pungantar, Uhalia Indo
nesia, Jakarta, 19^1t h.2b.

28
Sahetapy, J.it)., dan Mardjono Reksodiputro, Paro - 

dhos Dalam Kriminologi, Kajawali, Jakarta, 1982, h.4a-4y.
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Faktor ekonomi soui.nl sangat burpongaruh terhbdap 

kehidupan masyarakat. Susunan masyarakat dimana yang satu 

hidup dalain kemewahan* sedang yang lain da lain kcgetiguaruau 

dan kemiskinan, hal ini sangat erat hubungannya dengan ke- 

jahatan, Selama masyarakat raasih terbagi dalam golongan 

kaya dan miskin, napsu ingin memiliki dari si miskin di - 

bangkitkan dengan adanya kekayaan yang dipertontonkan ke - 

sekelilingnya.

Sedangkan Badan Koordinasi Pelaksana Instruksi Pre- 

siden No.6 Tahun 197*1, menguraikan faktor penyebab kena - 

kalan anak sebagai berikut*^;

a. Faktor intern.
cacat keturunan yang bersi.fat biologis dan paikis;

- pembawaan yang negatip dan aukar untuk dikendaii- 
kan serta mengarah ko perbuatan nakal;

- pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang de
ngan keinginan anak, sehingga menimbulkan konflik 
pada dirinya yang menyalurkannya atau jalan ke - 
luarnya kearah perbuatan nakal;

~ letnahnya kemampuan pengawasan diri sondiri serta 
sikap nilai terhadap keadaan spkitarnya;

- kurang mampunya mengadakan penyesuaian dengan 
lingkungan yang baik, sehingga mencari pelarian 
dan kepuasan dalam kelompok remaja nakal;

- tidak mcmpunyai kegemaran /hobby yang richai, se 
hingga ^anggung daiam tingkah laku dan kcli i.dupan 
aonari-hari yang akibatnya dapat mencari pelarian 
atau njudah dipengaruhi oleh perbuatan nakal.

b. Faktor ekstern.
- rasa cinta uan perhatian yang kurang teruuiiuu da

ri orang tua atau wail dan dari guru;
- kegagalan pendidikan pada lingkungan keluarga, 

lingicungan sekolah dan masyarakat;
- meimrunnya wibawa orang tua, guru uan st»bagainva;

S a i ' iu d in  S;i s traw  i ja y  a ,  Up.O i t . ,  h. ’60- ‘j \.
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- pengawasan yang kurang dari orang, tua» atau wali, 
guru, raasyarakat, dan lain-lainnya;

- kurangnya penghargaan terhadap anak oleh lingku - 
ngan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 
masyarakat;

- kurangnya sarana dan pengarahan serta peinanfaatan 
waktu-waktu senggang remaja;

- cara-ca.ra pendekatan yang tidak sesuai dengan per 
kembangan remaja oleh orang tua atau wali, masya- 
rakat dan pemerintah;

- cara-cara pendekatan kepada remaja yang tidak se- 
suai perkeinbangan masyarakat;

- terbukanya kesempatan terhadap minat buruk oleh 
remaja untuk berbuat nakal, baik oleh orang tua, 
wali, guru, atau masyarakat.

Setelah memperhatikan latar belakang kenakalan anak 

yang ternyata terdiri dari banyak faktor, hal ini menunjuk 

kan bahwa sebab-sebab kenakalan itu kompleks sekali yaitu 

antara faktor yang satu dengan yang lain saling mempenga * 

ruhi. iisamping itu yang perlu diingat bahwa latar bela - 

kang itu antara anak yang satu dengan yang lain tidak sa - 

ma, tergantung dari keadaan pribadi dari anak yang ber 

sangkutan sehingga disini sulit uatuk menentukan faktor 

yang paling dominan.

Dengan melihat keadaan yang demikian ini, maka pe - 

nanganan terhadap seorang anak itu harus secara khusus ya

itu dengan pendekatan sistem, maksudnya untuk memyurtang - 

gungjawabkan seorang anak dalam kaitannya denganpengenaau 

pidana, anak yang bersangkutan harus dipandang sebagai 

anak secara individuil dengan lingkungan keluarganya. Hal 

ini adalah untuk atau demi tercapainya apa yang diaebut 

sebagai individualized justice, artinya bahwa peradilan 

anak mengakui individuality;) si anak dan jiienyesuaikan so -

44
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gala peraturan kepadanya, demi kepeutingan si anak dan 

agar anak tersebut dapat j»e;nperbaiki dirinya.

Didalarn peradilan anak, fokus hai*us ditujukan pada 

si pelaku dan bukan pada perbuatannya, artinya bahwa pen - 

jatuhan pidana terhadap anak itu bukan disebabkan karena 

kesalahannya, tetapi karena anak tersebut memang i«em.butui>- 

kannya, sehingga terhadapnva tidak dituntut pertanggungja- 

waban pidana secara penuh sebagaimana orang dewa^a, yaitu 

hanya ditujukan pada usaha untuk memberi pengertian dan 

membina si anak. Hal ini cornua karena inengingat knadaan 

atau sifat-sifat khusus yang dimiiiki o.loh seorang anak 

tersebut*

Jadi, dengan demikian pertanggungjawaban yang dibe- 

rikan kepada anak adalah tidak penuh seperti pada orang 

dewasa, karena bentuk, isi, dan sifat kesalahan yang ada 

pada anak itu berbeda dengan yang ada pada orang dewasa, 

disamping itu karena inengingat siXat-aifat khusus yang di

miiiki oleh seorang anak yaitu dengan mempertimbaugkan Ta

tar belakang kenakalannya.
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ANALISIS KASUS DAN GAUASAH PiiNhNTUAN 

BATAS UMUR MINIMUM

1• Analiais Kasua

A. Duduknya perkara.

a. Kasus Slamet Supriyadi dkk. (No-b/Pidana/Anak/198^)

Slamet Supriyadi, seorang pelajar yang berumur 1b 

tahun, bersama dengan teman-temannya yaitu Mudji Rachmad, 

pelajar, umur 12 tahun; Moch Atim, pelajar, umur 14 tahun; 

Sumarjadi al. Anton, pelajar, umur 14 tahun; Hery Sugianto, 

pelajar, uinur 12 tahun; Arif Wahidin, pelajar, umur 16 ta

hun; ftko Sutarno/Wahyudi, pelajar, umur Y$ tahun; tfofur, 

pelajar, uinur 15 tahun; Ridwan al. Siho, pelajar, umur 12 

tahun; dam Hari Supriyono, pelajar, umur 14 tahun; sedang, 

bermain yoyo di Sidonipah Uang III Surabaya (dekat pos 

Hansip). Kemudian lev/atla.h Rudy brwanto, pelajar, umur 17 

tahun dan temannya Gafar S. pelajar, umur 17 tahun; dengan 

bersepeda di gang tersebut, yang tidak aitsengaja telah me- 

nyerempet salah seorang dari mereka yang sedang bermain 

yoyo tersebut-. Melihat keadaan yang demikian ini lalu Sla

met Supriyadi mengomando teman-temannya untuk melakukan 

pembalasan yaitu dengan menggunakan yoyo dan batu yang di- 

lemparkan, yang terjadi pada kira-kira pukul 20.OU Wib, 

sehingga mengakibci tkan Rudy brwanto cidera.

4o

BAB V
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b. Kasus An.to. (No. 12/Pidana/Anak/19B6)

Anto, seorang anak yang berumur 14 tahun, yang ti. - 

dak mempunyai tempat tinggal tetap, telah inengambi 1 inllik 

rfagiman yang berupa uang tunal sebe.sar Kp 1.400, U) (ueri.hu 

empat ratus rupiah), poda malam. hari diteiripat terbuka yai

tu di emperan Sektor IV KPLP Jl* Kalinins iiaru Surabaya.

B. Cara penanganan..

Yang dimaksud dengan c a m  penanganan disini adalah 

cara nienangani perkara anak yang dlmulai dari. pel iwpahan 

perkara kepada Kepolisian h ingga akhirnya borupa putufsan 

pengadilan dan atau sampai dengan pelakaanaan putusan tur- 

sebut.

Dalam kedua kasus teraebul diatas, cara penanganau- 

nya adalah sebagai berikut :

a, Kasus Slamet Supriyadi dkk.

Pada kasus Slainet .Supriyadi ukk. ini, para pelaku - 

nya tidak ditangkap, tetapi dipanggil dengan aurat pang - 

gilan dan juga tidak dilakukan penahanan tapi hanya ada . 

kewajiban absen serta barang buktinya tidak dapat disita. 

Dalam sidang pengadilan .inilah kasus tersebut dibuktikan 

kebenarannya.

Pengadilan Negeri Surabaya, setelah mendangar kete- 

rangan para sakai dan mempyrtimbangkan hasil penelitian 

kernasyarakatan oleh BISPA, aiemutuskau bahwa para tecdakwa 

dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing, Putusan

47
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ini diberikan berdasarkan pcrtimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara Slamet Supriyadi dkk. ter

sebut termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Surabaya.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa t^rbukti 

telah melanggar ketentuan pasal 170 KUHP*

Menimbang, bahwa para terdakwa belujiL pernah tersang 

kut urusan Polisi atau dihukuin, dan umurnya yang masiU mu- 

da sehingga membutuhkan pendidikan, serta adanya kesanggu- 

pan mendidik sendiri dari orang tuanya masing-masing.

Berdasarkan pertimbangnn-pertiiubangan tersebut di - 

atas, maka Pengadilan Negeri Surabaya meinutuskan untuk me- 

ngembalikan para terdakwa tersebut kepada orang tuanya ina- 

sing-masing dengan dibawa pengawasan iUSPA selama 1 tahun.

b. Kasus Anto.

Pada kasus Anto ini, ada penangkupan karena memang 

pelaku ditangkap oleh anggota Satpam yang kemudian uiserah 

kan di Kepolisian KP5 Surabaya, untuk iiiemudahkan pemerik - 

saan pelaku ditahan di Kepolisian tersebut dan ada penyi - 

taan barang bukti berupa uang tunai sebesar Kp 1.400,00 

(seribu empat ratus rupiah). Kebcnaran dari kasus ini d.i - 

buktikan dimuka sidang pengadilan.

Pengadilan Negeri Surabaya,. setelah mendengar kete- 

rangan para saksi meinutuskan untuk inenyerahkan terdakwa ke 

pada negara. Putusan ini d.iburikan berdasarkan pertiwba - 

ngan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkara Anto tersebut termasuk da-
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lam kompetensi Pengadilan Negeri Surabaya*

' Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terbukti melang

gar ketentuan pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa belum pernah tersangkut 

urusan polisi atau dihukum dan masih muda sehingga incmer - 

lukan pendidikan untuk bekal dikemudian hari.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebyt di - 

atas, maka Pengadilan Negeri Surabaya meinutuskan untuk ine- 

nyerahkan terdakwa kepada Negara untuk dididik.

G* Analisis.

Setelah memperhatikan kedua kasus tersebut diatas,

menunjukkan bahwa para pelakunya telah mampu bertanggung
i

jawab, hal ini dapat dilihat dari diteruskannya/dilimpah - 

kannya perkara tersebut oleh Kepolisian ke pengadilan.

Pertimbangan dari.pelimpahan tersebut adalah pada 

diri pelaku telah menunjukkan kematangan berpikir dilihat 

dari umurnya dan tidak ditemukannya sebab-yebab ketidak « 

mampuan bertanggung jawab eebagaimana tersebut dalam ke ~ 

tentuan pasal 44'. KUHP.

Sebelum pe kara tersebut dilimpahkan, diadakan pe - 

meriksaan untuk melengkapi berkas perkara, dalain hal ini 

dapat dilakukan oleh Polisi atau dengan bantuan BISPA. Pa

da kasus pertama untuk pemeriksaan ini dilakukan oleh BIS

PA yang berupa penelitian kemasyarakatan dan untuk ini 

tertuduh tidak perlu ditahan hanya ada kewajiban absen sa- 

ja, karena ini merupakan tanggungjawab orang tua juga, se-
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hirigga tidak ada kekhawatiran anak te ruebut me larikan diri. 

Sedangkan pada kasus Anto perlu adanya penahanan karena 

tertuduh tidak mempunyai tempat tinggal tetap, sehingga 

mewudahkarv petneriksaannya > Jadi penahanan itu tidak mutlak 

dilakukan, kecuali bila benar-benar dipcrlukan.

Dalam sidang pengadilan inilah kemudian perkara 

tersebut dibuktikan kebenarannya berdasarkan basil pemerik 

saan dan dicari ada tidaknya kesalahan itu, Hanya saja ka

rena latar belakang kehidupan dari para terdakwa dalam ke~ 

dua kasus- tersebut tidak sarna, maka putusannya juga berbe- 

da yaitu dikembalikan kepada orang tuanya sedang .yang satu 

nya duserahkan kepada negara untuk dididik*

Dikembalikan kepada orang tua atau wa'li., inerupakan 

cara penanganan yang sangat berfaedah dan mmnpunyai sifat 

mendidik karena anak disini tidak dipisahkan dari orang 

tua atau walinya, sehingga hubungan antara orang tua dan 

anak tidak terputus dan pengawasan itu dapat dilakukan ae- 

cara langaung oleh orang tuanya, apalagi ditambah dengan 

adanya pengawasan dari BISiJA, maka cara penanganan seperti 

ini dapat dikatakan sebagai bentuk penanganan paling efektif 

Dalain kasus pertama yang putusannya dikembalikan 

kepada orang tuanya masing-masxng, disini hakim seperti 

biasanya sebelum memutuskunnya akan ^embuktikan kebenaran 

atas perbuatan yang dilakukannyat setelah itu inemperhati - 

kan hal-hal yang meringankan dan ;nemberatkan sorta inempcr- 

timbangkan hasi'l penelitian kemasyarakatan yang dilakukan
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oleh BISPA.

Berdasarkan ‘i!uga3~tugas Balai. BISPA, penelitian ke- 

masyarakatan ini berupa^:

1. Penelitian sosial yaitu pcneJ i tian mengenai. riwayat 
hidup si anak sejak lahir sampai melakukan kejahat- 
an atau pelanggaran,

2. Penelitian khusus yaitu penelitian mengenai bagai - 
mana caranya melakukan kejahatan atau pelanggaran.

3. Penelitian keadaan yaitu penelitian mengenai suatu 
keadaan yang mendorong, memungkinkan anak itu mela- 
kukan kejahatan atau pelanggaran.

Dalam praktek seperti ;juga dalam kasus tersebut,

penelitian ini lebih ternerinci lagi yaitu meliputi^:

I. Identitas : 
a*. Klien/pelaku
b, Orang tua 

XI- Masalah :
Latar Belakang Kejadian

III. Riwayat Hidup Klien/pelaku
a. Riwayat Periumbuhan dan Keoeiiatan
b. Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan di Kumah
2. Pendidikan di Sekolah
3- Pendidikan di luar Sekolah

IV. Keadaan Keluarga
a. Kedudukan Klien/pelaku dalam keluarga
b. Kedudukan sosial ekonomi keluarga
o, Hubungan intern dan antar keluarga

V. Keadaan Lingkungan
a. Keadaan rumah
b. Situasi lingkungan 

Vi. Kesimpulan
VII, Saran.

Dari hasil penelitian ini, Pembi.inbing Kemasyarakat

an lalu membuat kesimpulan mengenai latar belakang kelakuan

XQ
^ Direktorat Jenaral Bina Tuna warga Departemen K.e- 

hakiman, Tu^as-tugas Balai BXSPA dan Pen.jolasann.ya, S.K. 
Dir.Jen. imi. Mo.2.1/1/3 1j-t>-ly77, 1M/7, h.^.

^Laporan Penelitian Kemasyaralcatan Untuk Bahan per- 
sidangan, dalam kanus Slamet Supriyadi dkk.
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dan sikap anak serta meuibuat renoana pembinaannya. Kesim - 

pulan inilah yang digunakan sebagai bahan pertimbangan da

lam mengamb.il putusan. Disamping itu hakim juga dapat min

ts. saran kepada Pembimbing K'emagyarakatan, putusan apa se- 

baiknya yang akan dijatuhkan.

Dalam melakukan penelitian ini, Pembimbing kemasya- 

rakatan memandang anak secara individuil artinya poneli 

tian itu harus dilakukan terhadap tiap-tiap anak''pelaku 

tersebut tidak digeneralisir apabila polakunya lebih dari 

satu, karena setiap anak mempunyai la tar belakarig kehidup

an yang tidak sama. Hal ini pcnting karena nantinya dapat 

mepengaruhi putusannya. Seperti misalnya dalam suatu kasus 

yang sama maka putusannya tidak akan sama karena pelakunya 

tidak sama/berbeda. Keadaan demikian ini menunjukkan bahwa 

peradilan anak tel .h mengarah pada apa yang disebut sebagai 

individualized justice artinya peradilan tersebut telah me- 

ngakui adanya individualitas si anak.

Dalam kasus pertama, walaupun putusannya sama ter - 

hadap setiap pelaku bukan berarti disini tidak mungakui 

individualitas si anak tetapi hanya suatu kebetulan saja 

latar belakang kehidupan dari tiap-tiap anak tersebut mem- 

punyai kesamaan sehingga putusannya sama untuk setiap anak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan 

bahwa cara penanganan yang berupa tindakan dikemba.iikan 

kepada orang tuanya inerupakan putuaan yang paling tcpat 

dan sangat isximewa. Letak keistimewaannya adalah walaupun
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hakim disini menyatakan adanya kesalahan pada. terdakwa, 

tetapi hakim tidak menjatulikan pidana. Padaha'l ,jika konai::- 

ten dengan aaas yang berlaku ifiaka hakim harus men.jatuhkan 

pidana jika kesalahan itu ada (lovbnkti), wa laupun berupa 

pidana yang paling ringan.

Jadi, dengan demikian putusan dalam kasus portuma 

ini saya anggap sudah tepat mongingat keadaan pr.ibadi.nya 

yang masih muda yaitu perjalanan hidupriva masili panjang, 

sehingga memerlukan pendidikan baik formal maupun non for

mal demi masa depannya, keadaan ke i uargauya yang baik nan 

adanya keaanggupan untuk m^ndidik aendirj aorta keadaan 

.Lingkungan sekitar yang baik dan tidak .iiengknawa t i I'kan,

Diserahkan kepada Pnmnrintah, t.indakan ini mei’upa - 

kan cara penanganan yang saugat. mengenn i. hubungan antara 

orang tua dan anak karena untuk sementara hubungan mereka 

menjadi terputus dan sebagai penggantj. pendidikan binsa 

dikena kan pendidikan paksa.

Dalam hal anak diserahkan kepada Pemerintah, menu - 

rut ketentuan pasal 46 KUHP seperti terurai dalam bab so - 

belumnya, m.emberikan tiga kemungkinan :

a. uimasukkan dalam rumah pendidikan negara.

b. Diserahkan kepada orang/keluarga tertentu.

c. Diserahkan kepada suatu yayasan, badan liukuin atau lem - 

baga amal,

Putusan yang demikian ini tidak ada kopaatiaii ben - 

tang berapa lama pendidikan paksa yang harus dijalankan
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oleh anak tersebut, karena ketentuan tersebut hanya menye

butkan paling lama sampai anak itu berumur 18 tahun.

Walaupun demikian maksud atau pokok pikiran dari 

pendidikan paksa ini adalah baik yaitu untuk membiasakan 

anak itu hidup berdisiplin dan untuk menghindarkan anak 

dari kebiasaan, pengaruh lingkungan yang jelek. biasanya 

terhadap anak tersebut diberikan juga pendidikan ketrampi- 

lan agar setelah mereka keluar dan terjun kembali ke masya

rakat betul-betul inenjadi orang baik dan berguna serta bi- 

sa bekerja sendiri untuk mencari nai'kah hidupnya.

Yang tnenjadi pertimbangan hakim dalain mengambil tin- 

dakan ini yaitu apabila perbuatan yang dilakukan berupa 

kejahatan atau pelanggaran yang telah ditentukan dalain pa

sal 45 KUHP dan putusannya menjadi tetap, disamping itu 

pelakunya telah residivis, tidak inempunyai orang tua lagi, 

dan atau tempat tinggalnya tidak tetap,

Dalam kasus yang saya ajukan yaitu kasus Anto, wa - 

laupun Anto disini belum residivis yaitu baru sekali ini 

melakukan tetapi karena Anto tidak meinpunyai tempat ting - 

gal tetap dan orang tuanya sendiri juga tidak tahu, sehing

ga Anto membutuhkan adanya perlindungun, pemeliharaan dan 

pengawasan, maka oleh hakim diputuskan untuk diserahkan 

kepada negara agar mernperoleh pendidikan dan ada yang me - 

memliharanya serta terpenuhinya kebutuhan lainnya.

Memang bila saya perhatikan dari lat r belakang ki;- 

hidupan si Anto yang dari kecil tidak dipelihara oleh orang

b4
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tuanya sendiri tetapi dipe.lihara oleh pamannya yang mempu- 

nyai penghasilan tidak tetap U-konomi leraah), sehingga dia 

tidak: bisa melanjutkan sekolahnya dan kemudian dia nekat 

pergi ke Jakarta untuk mencari orang tuanya tetapi tidak 

berhasil, sedang pamannya tempat dia iiit-nggantungkan diri 

juga telah pergi ;nengadu nasib ke Sura hay a solepasnva Anto. 

Berdasarkan keadaan yang demikian ini bisa disimpulkan bah

wa anak. tersebut kurang mendapatkan kasiii sayang, perhatian 

dan kurang terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan dan kebu- 

tuhan hidup sehari-hari, sehingga keputusan demikian ini 

sad ah tepat yaitu untuk memeuuhi kebutuhan dari si anak 

tersebut.

bentuk akhir dari penanganan perkara anak dan dalam praktek 

putusan yang demikian ini 'tidak Jarang atau banyak dijumpai.

Dalam .hal anak dijatuhi pidana, pasal 47 KUHP seba- 

gaimana terurai dalam ..bab lerdahulu menontukan bahwa inak - 

simum pidana pokok dikurangi sepertiga atau bila diancam 

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana 

penjara yang di jatuhkan pacing lama lima belas tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ;ua— 

sih member i kemungkinan untuk men jatuhkan pidana, walaupun 

penjatuhau pidana itu seba,.;i alternabU* terakhir dari ma- 

cam putusan artinya penjatuhan pidana baru di.burikan bila

Penjatuhan pidana, walaupun dalam hal ini saya belum 

bisa mengajukan eontoh kasusnya tetapi akan saya coha untuk 

mengulasnya, karena penjatuhan pidana ini ju^a inerupakan
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bentuk penanganan yang lainnya sudah tidak memungkinkan 

lagi diberikan. Hal ini biasanya karena anak tersebut te - 

lah berulang kali melakukan perbuatan yang terlarang dan 

semakin seriusnya perbuatan yang dilakukannya Berta tidak 

adanya keikut aertaan dari orang tua atau orang tua menye- 

rahkannya .kepada hakim.

Namun bentuk penanganan seperti ini tidak efektif, 

kurang rnengena terhadap anak tersurbut dan tidak sesuai 

lagi dengan maksud semula yaitu untuk memenuhi kebutuhau 

si anak dan untuk inemperbaiki keadaan diri anak. Hal ini 

karena singkatnya waktu pembinaan yang diberiiua dalaiu Lem- 

baga Pemasyarakatan, sehingga pembinaan yang diberikan 

tersebut tidak bisa mencapai hasil yang diharapkan seinula. 

Apalagi bila anak tersebut dimasukkan dalam Lembaga Perna •• 

syarakatan bercampur dengan orang dewasa, maka kemungkinan 

besar anak tersebut akan semakin lihai dalam melakukan 

perbuatannya, sehingga tujuan dari. pemidanaan itu tidak. 

bisa tercapai.

Walaupun demikian seperti saya katakan tadi, putu - 

san demikian ini tidak jarang atau masih aering dijuinpai 

dalam praktek. Hal ini dapat dilihat aa'Laiii label berikut 

ini, yang saya peroleh dari Pengadilan Negeri Surabaya 

yaitu tentang macam putusan.

I. Jumlah berdasarkan macam putusan.

!>6
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Keterangan : I. ifikembalikan kepada orang tuanya.

II. iiiserahkan kepada Pemerintah.

III. liipidana.

IV. Uiputus bebas.

V. Lain-lain, misainya dilimpahkun ke P.W. 

lain atau tidak dilanjutkan.

Dalam tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan 

perkara anak yang rnasuk ke Pengadilan dan scbagian besar 

dari perkara tersebut putusannya berupa pen^embalian kepa

da orang tuanya. Tetapi yang perlu mendapat perhatian di  ̂

sini adalah putusan yang btrupa diserahkan kepada Pernerin- 

tah dengan yang dipidana, menunjukkan adanya pej iinbangan. 

Padahal seharusnya putusan yang berupa pemidanaan ini le - 

bih sedikit daripada yang diserahkan kepada Pemerintah, 

tetapi disini malah sebaliknya walaupun selisihnya tidak 

jauh, karena pemidanaan inerupakan alternatii terakhir.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi GAGASAN TENTANG BATAS UMUR MINIMUM ANAK  
SRI WULAN IRIANI KAMARDIKAN



Melihat keadaan yang demikian ini, menunjukkan bah- 

v/a hakim yang meinutuskan perkara tersebut kurang memperha- 

tikan isi ketentuan pasal 4b KUHP yang memberikan tiga ke

mungkinan dalam mengambil keputusan seperti yang telah sa

ya uraikan dalam bab terdahulu. hakim walaupun tidak ter - 

ikat dengan ketiga kemungkinan itu dalam arti dapat mengam 

bil putusan yang lain, tetapi sepatutnya memperhatikan ju

ga ketiga kemungkinan tersebut. lialam hal hakim akan me 

ngarnbil putusan yang berupa penjatuhan pidana maka yang 

harus diingat bahwa putusan tersebut merupakan kemungkinan 

terakhir atau alternatif terakhir.

Sebenarnya maksud dari ketentuan ter.sebul adalah 

agar hakim tidak. menjatuhkan pidana bila tidak karena ter- 

paksa atau putusan yang lain sudaJi tidak mungkin lagi di - 

berikan, Tetapi dalam kenyataannya seperti yang saya kemu- 

kakan tadi, hakim masih sering menjatuhkan pidana dalam 

memutuskan perkara anak. Hal ini biasanya karena perbuatan 

yang dilakukan anak tersebut uiiatnya serins, anak terse - 

but telah berulang kali melakukan perbuatan yang tereela 

dan orang tuanya sudah tidak sanggup lagi mendidiknya. Te

tapi bila diserahkan kepada Pouierinlah biasanya para orang 

tua itu tidak rela karena harus berpisah terlalu jauh dari 

anaknya dan juga karena lamanya pendidikan tidak bisa di - 

pastikan selesainya.

Dengan demikian seolah-olah penjatuhan pidana ini 

tidak lagi sebagai alternatii' terakhir tetapi kedmlukannya
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sudah sama dengan kemungkinan yang lainnya. Walaupun demi- 
\

kian penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah 

cukup baik, terbukti dari tahun ke tahun putusan yang be - 

rupa dikembalikan kepada orang tuanya ini perbandingannya 

masih lebih besar dibandingkan dengan putusan yang lain, 

karena inemang putusan yang demikian ini paling efektif ba- 

anak.

2* Cxagaaan Penentuan Batas Umur Minimum

Batas umur minimum seorang anak untuk dapat ditun - 

tut dimuka sidang pengadilan inerupakan Ual yang penting •. 

dalam pembahasan kenakalan anak. Hal m i  karena berkaitan 

dengan .pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada 

anak dan menyangkut masa depannya serta dapat menghambat 

pembangunan bangsa dan negara. Disamping, itu karena anak 

inilah yang nantinya diharapkan akan menggantikan atau me- 

neruskan cita-cita perjuangan bangsa, oleh karenya perlu 

perhatian yang serius,

Berdasarkan ketentuan pasal 44 KUHP seperti yang 

telah saya uraikan dalam bab sehelumnya, maka seseorang 

itu dianggap mampu bertanggung jawab bila tidak mempunyai 

sebab-sebab yang tersebut dalam pasal ini dan telah sampai 

urnurnya. Hanya eaja disini tidak ada batasan mengenai be - 

lum sampai umur ini, sehingga perlu rnenentukan batasan 

tersebut agar tidak menimbulkan penai'siran yang berbeda 

dan untuk menjamin kepasUan hukum.

by
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Masalah batas umur ini, dalam hukum positip kita 

atau KUhl seperui yang telah saya uraikan dalam Bab J.II, 

tidak disinggung sama sekalj. sedangkan di negara-negara 

lain telah mulai inengadakan batasan tersebut* Tetapi dalam 

menentukan batasan ini sampai sekarang belum ada kesatuan 

pendapat atau masih beraga.n antara negara yang satu dengan 

yang lainnya yaitu berkisar antara umur 6 tahun - 14 tahun 

Walaupun demikian dinegara kita juga telah ada usaha untuk 

menentukan batasan ini, terbukti dalam KUUPA dan RkUHP 

yang dihasilkan oleh 1.PKN, telah ditentukan batas umur mi

nimum ini yaitu pada umur 10 tahun.

Bagaimana hal ini dalam praktek ? Dalam praktek
t

sehari-hari karena batasan ini dalam pasal 45 KUHP tidak 

ditentukan, maka diadakanlah konsensus diantara para pene- 

gak hukum yaitu polisi, jaksa penuntut umum dan hakim yang 

menentukan bahwa batas umur minimum seorang anak dapat di

tuntut dimuka sidang pengadilan adalah pada umur 10 tahun* 

Ketentuan demikian ini kurang mengikat karena dasarnya ha- 

nyalah suatu konsensus, sehingga untuk mengataai hal ini 

perlu adanya suatu ketentuan yang mengikat untuk dijadikan 

sebagai pedoinan oleh para penegak hukum dalam menangani 

perkara kenakalan anak.

Sedangkan dalam praktek di Pengadilan Negeri Sura - 

baya, berdasarkan perkara yang masuk dapat dibuatkan tabel 

sebagai berikut :
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I. Jurnlah berdasarkan krituria umur.
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Dari tabel tersebut dapat dilihat, bahwa para pelaku 

dalam perkara yaag masuk di pengadilan ini paling banyak 

dilakukan oleh mereka yang telah berumur 14 tahun dan 15 

tahun. Untuk miniinumnya disini ;nenunjukkan adanya kenaik - 

kan yaitu dalain perkara yang masuk pada tahun 1983 minimum 

peiakunya beruinur 12 tahuu yaitu sama dengan pada tahun 

1985, pada tahun 1984 minimum berumur 11 tahun dan pada 

tahun 1986 minimum berumur 13 tahun, sedangkan untuk mak - 

siinumnya rata-rata berumur 1o tahun. Hal ini berarti bahwa 

para penegak hukum telah mulai mengingkari konsenwus yang 

mereka buat sendiri. Mereka telah menyadari bahwa seorang 

anak pada umur 10 tahun disini masih Liulit untuk dimintai 

pertanggungjawaban karena anak padb umur tersebut. pengeta- 

huannya terhadap norma rnasih kurang, sehingga dalam mela - 

kan perbuatan itu tanpa memikirkan akibatnya. Sedangkan 

untuk seorang yang telah beruinur diatas 16 tahun, mereka 

menerapkan seperti layaknya orang dewasa.

Sedangkan dalain tabel kedua, te.i lihat bahwa perbu - 

atan yang mereka lakukan kebanyakan "berupa kejahatan ter - 

hadap harta benda. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang me - 

reka lakukan hanyalah sekedar untuk meinejiuhi keinginannya 

atau kebutuhannya. Anak pada umur-umur tersebut mompunyai 

napsu yang besar untuk memiliki apa yang diinginkannya dan 

skedar untuk meuunjukkan bahwa dia juga bisa berlaku se - 

perti orang dewasa atau hanya sekedar untuk mencari perha

tian .

U if
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Berdasarkan keadaan yang demikian ini, maka saya 

mempunyai gagasan untuk rnenentukan batai; umur minimum yang 

tepat bagi seorang anak dapat dituntut dimuka a.idang pe 

ngadilan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya yang ;ne- 

langgar hukum. Dalain hal ini saya sependapat dengan keten

tuan yang ada di Inggris dan Belanda yang tfienenmkan batas 

umur minimum dapatnya dituntut ini adalah 12 tahun, tidak 

10 tahun atau 14 tahun. Anak pada umur 12 tahun ini diang

gap telah matang dalain berpikirnya dan dilinat dari pendl- 

dikannya juga telah cukup, aehingga anak teraelmt i;uuah 

dapat ineinbeda-beda-iian antara perbuatan yang baik dan tidak 

baik serta pengetahuannya terhadap noruia-nurma yang borla- 

ku telah cukup atau tidak meragukan lagi. Sndangkan anak 

pada umur 10 tahun umutnnya belum bisa dipertanggungjawab 

kan segala perbuatannya dan untuk anak pada umur 14 tahun 

ini saya anggap terlalu tinggi. karena anak pada umur 12 

tahun saja sudah mampu bej tajiggung jawab apalagi. yang ber

umur 14 tahun, yang dalam lax*af pra pubi?r.

Untuk mengetahui aecara jolat* :> i ia t-a i iat dan keca- 

kapan seorang anak pada umur tersebut, dapat ditinjau dari 

beberapa segi antara .lain :

a. i’sikologi.

Dalam hal ini, lebih dahulu harus mengetahui taha - 

pan atau periode perkembangan manuyia dari sejak iahir 

hingga sampai meninggal dunia, seperti yang teian s-ya 

uraikan dalam Bab III bahwa inanui-iia itu mengalami tiga ka-

b5
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Xi geloinbang kehidupan yaitu masa progresif, masa stnhi'l,

dan masa regresif.

Dalam masa progresif ini masih dib:igi lagi dalam

empat masa yaitu dari masa orok hingga masa pra dewasa,

sedangkan M, Montessori membagi perkembangan anak sejak

lahir sampai meninggal atas empat periode'^:

1. 0,0 - 7,0 disebut periode penerimaan dan pengatu - 
ran luar dengan aiat indera.

I. 7,0 - 12,0 disebut periode perencanaan abstrak,
3.12.0 - 18,0 disebut periode penemuan diri dan kepe-

kaan masa sosial.
4.18.0 - ... disebut periode mempertahankan diri ter

hadap perbuatnn-peibuatan negatif.

A A
Sarjana lain membagi periode ketiga ini dalam :

a. puerale fase, - 12 - 14 tahun akhir masa sukolah;

b. pra'puberteit, ± 14 tahiul faae P^alihan;

c. puberteit, sampai - 18 tahun menjelang adolescentia.

Berdasarkan periode perkembangan tersebut diatas, 

maka pembahasan akan saya batasi hanya pada masa atau pe - 

riode penemuan diri dan kepekaan masa sosial atau disebut 

juga sebagai masa remaja. Seperti yang telah saya uraikan 

dalam bab terdahulu bahwa tie orang anak pada periode itii 

meinpunyai sifat-sifat yang negatip karena masih dalam pro 

ses menemukan diri atau identitas diri, meneliti sikap

64

50AgU3 Sujanto, Pslkologi Perkembangan, Aksara Baru 
Jakarta, 1981, h.bO.

^Simandjuntak, J3. dan Pasaribu, i.l., Dasar Psiko- 
logi - Kriminologi, i'araito, jjandung, I'-JBI, h.118.
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hidup yang lama dan inencoba«coba yang baru untuk menjadi 

pribadi yang dewasa.

Namun demikian, seorang anak pada u;uur 12 tahun 

berada dalam kondisi yang baik jasinani maupun rokhani, se

hingga pada masa ini ditandai oleh adanya minat yang segar 

ingatan yang kuat dan keinginan yang sehat untuk mempero -

•54
leh pengetahuan.

Atas dasar inilah saya menentukan batas umur mini - 

mum seorang anak dapat dituntut dimuka sidang pengadilan 

adalah pada umur VI tahun, karena komlisinya yang baik dan 

meinpunyai ingatan yang kuat, sehingga ia dianggap telah 

matang dalam berpikir dan sudah dapat mempertanggungjawab-
T

kan segala perbuatan yang dilakukannya.

b. Paedagogi.

Untuk mengetahui Kecakapan seseorang, perlu diketa- 

hui apa yang dalam psikologi perkembangan dikenal dengan 

masa intelektuil atau masa sekolah yaitu paun uinur b - 12 

tahun. tfasa sekolah ini dapat diperinci lagi dalam dua fa* 

Be yaitu masa kelas-keias rendah sekolah dasar kira-kira 

pada umur 6 - 9 tahun dan masa keias-kelas tinggi sekolah 

dasar kira-kira pada uinur 9 - 1 2  tahun.

Pada miiua Sekolah Dasar, anak-anak u'rscbut mulai 

diajak berpikir dan diberi pengetahuan yang sifatnya masih

5^lbid., h.118.
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ringan serta mulai diikat dengan adanya norma-norma yang 

berlaku, yang rnula-mula anak-anak tersebut kurang menyada- 

ri makna dari seinua itu, tetapi lambat laun dengan bertam- 

bahnya uinur mereka akan menyadarinya.

Dengan demikian, setelah memasuki masa akhir seko - 

lah atau dikenal juga dengan masa pueral, anak tersebut 

telah matang dalam berpikirnya dan pengetahuannya juga te

lah cukup khususnya inengenai norma-norma yang berlaku, se

hingga anak tersebut sudah dapat dimintai pertanggungja - 

waban pidana.

66
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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

ii7
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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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