
42 

 

 

BAB III 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIDIK ANAK 

 

 

3.1 Subyek Hukum Pidana 

Menurut sistem KUHP Indonesia, yang dapat menjadi subjek hukum 

pidana ialah natuurlijke person atau manusia. Hal itu dapat dilihat dalam  

tiap-tiap pasal dalam KUHP Buku II dan Buku III. Sebagian besar kaidah-

kaidah hukum pidana diawali dengan kata barangsiapa sebagai kata 

terjemahan dari kata Belanda hij.  

Seiring berjalannya waktu dan penggalian terhadap ilmu hukum 

pidana, manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum. Diperlukan suatu hal 

lain yang menjadi subjek hukum pidana. Disamping orang dikenal subjek 

hukum selain manusia yang disebut Badan Hukum. Badan Hukum adalah 

organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang 

dapat menyandang hak dan kewajiban. Negara dan perseroan terbatas 

misalnya adalah organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan 

hukum. 

 Badan hukum dibedakan menjadi dua bentuk yaitu: 

1. Badan hukum dalam lingkungan hukum publik, yaitu badan-badan yang 

pendiriannya dan tatanannya ditetukan oleh hukum publik. Badan hukum 

ini merupakan hasil pembentukan dari penguasa berdasarkan perundang-
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undangan yang dijalankan eksekutif, pemerintah atau badan pengurus 

yang diberi tugas untuk itu. Misalnya negara, propinsi, kabupaten, desa, 

dan Bank Indonesia. 

2. Badan hukum dalam lingkungan hukum privat, yaitu badan-badan yang 

pendirian dan tatanannya ditentukan oleh hukum privat. Badan hukum ini 

merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi orang untuk 

tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan, sosial pendidikan, ilmu 

pengetahuan, politik, kebudayaan, kesehatan, olah raga, dan lain 

sebagainya. Yang termasuk dalam hukum privat misalnya adalah koperasi. 

 

Dalam hukum pidana pengertian korporasi berarti sangat luas tidak 

hanya yang berbentuk badan hukum saja, seperti perseroan terbatas, yayasan, 

koperasi sebagai korporasi melainkan juga firma, perseroan komanditer, 

persekutuan, sekumpulan orang. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum 

pidana di latarbelakangi oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap 

Negara, termasuk Indonesia. Namun pada akhirnya ada kesamaan pandangan, 

yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang 

terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang telah mendorong 

pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada 

manusia alamiah saja (natural person), tetapi juga meliputi korporasi, karena 

untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. 

Perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

baik perundang-undangan pidana maupun perundang-undangan administrasi 
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yang bersanksi pidana telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum 

pidana, kendati ada beberapa undang-undang yang belum mengatur korporasi 

sebagai subjek hukum pidana. 

Penyebutan korporasi sebagai subjek hukum juga tercantum dalam 

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 5 tahun 

1997 tentang Psikotropika, Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 

tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 

tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka 6 Undang-

Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomord 31 tahun 

2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa  "Korporasi adalah 

kumpulan terorgaisasi dari orang /atau kekayaan, baik merupakan badan 

hukum maupun bukan badan hukum".  

 

3.2 Konsep Pertanggungjawaban Pidana 

 Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat 

dilepaskan dari pembicaraan mengenai tindak pidana. Orang tidak mungkin 

dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak 

pidana. Dalam menjatuhkan pidana unsur “tindak pidana” dan 

“pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi. Unsur tindak pidana dan 

kesalahan / kesengajaan adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. 
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Unsur tindak pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur 

sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana 

merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab 

dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).  

 Moeljatno cenderung lebih suka menggunakan “perbuatan pidana” 

daripada kata “tindak pidana”. Menurut beliau kata “tindak pidana” dikenal 

karena banyak digunakan dalam perundang-undangan untuk menyebut suatu 

“perbuatan pidana”. Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah 

perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman 

(sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan 

tersebut.
29

 

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam 

masyarakat merupakan hal yang sangat perlu untuk diperhatikan, sehingga 

mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat 

untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang 

melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di 

masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai 

perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang 

penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam 

memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada 

umumnya dan korban pada khususnya.  

                                                           
29

 Moelijatno, Op.Cit., h.56 
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Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep “liability” 

dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound 

menyatakan bahwa : I…Use simple word “liability” for the situation where 

by one may exact legally and other is legally subjected to the exaction”.
30

 

Pertanggungjawaban pidana diartikan Roscoe Pound adalah sebagai suatu 

kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari 

seseorang yang telah dirugikan.
31

 Menurutnya juga bahwa 

pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut 

masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai 

moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. 

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai 

“toereken-baarheid,” “criminal responsibility,” “criminal liability,” 

pertanggungjawaban disini dimaksudkan untuk menentukan apakah 

seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak 

terhadap tindakan yang dilakukannya itu.
32

 Menurut Moeljatno asas dalam 

pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah  Tidak dipidana jika tidak 

ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir 

rea). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang 

tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. Hukum Pidana Fiskal tidak 

                                                           
30

 Roscoe Pound “introduction to the philosophy of law” dalam Romli Atmasasmita, 

Perbandingan Hukum Pidana.Cet.II, Mandar Maju, Bandung, h.65 
31

 Ibid 
32

 S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya Cet IV, Alumni 

Ahaem-Petehaem, Jakarta, h.245 
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memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi 

pidana denda atau rampas.
33

  

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang 

melanggar, dinamakan leer van het materiele feit (fait materielle). Dahulu 

dijalankan atas pelanggaran tapi sejak adanya arrest susu dari H.R 1916 

Netherland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis overtredingen, 

berlaku asas tanpa kesalahan, tak mungkin dipidana, Arrest Susu H.R 14 

Februari 1916 : (Van Bemmelen Arresten Starfrecht).
34

  

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada Pasal 27 menyatakan 

bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif 

ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara objektif 

kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat 

dikenai pidana karena perbuatannya.
35

  

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak 

termasuk pertanggungjawaban. Roeslan Saleh mengatakan, orang yang 

melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kesalahan merupakan dasar 

adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, 

“tidak di pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada 

dipidananya si pembuat.
36

  

                                                           
33

 Moeljatno, Op.Cit., h.153 
34

 Ibid. 
35

 Djoko Prakoso, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Pertama, Liberty, 

Yogyakarta, h.75 
36

 Ibid. 
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Di dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari 

keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah 

kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk 

menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang 

melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat 

dikatakan normal, sebab karena orang normal, sehat inilah yang dapat 

mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik 

oleh masyarakat.
37

  

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan 

alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang 

disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapus pidana 

yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut 

dalam pasal-pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Jadi, bagi Jonkers orang yang tidak 

mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang 

cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih 

muda, terkena hipnotis dan sebagainya.
38

  

Ada beberapa metode untuk menentukan suatu keadaan tidak 

mampu bertanggungjawab pada seseorang, sehingga dia tidak dipidana. Yang 

pertama adalah metode biologis. Metode biologis yaitu suatu cara dengan 

mengurai atau meninjau jiwa seseorang. Seorang psychiater telah 

menyatakan seseorang sakit atau gila dengan sendirinya orang tersebut tidak 

                                                           
37

 Sutrisna, I Gusti Bagus,”Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan 

terhadap Pasal 44 KUHP),” dikutip dari Andi Hamzah(ed.), Bunga Rampai Hukum Pidana dan 

Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.78 
38

 Saleh Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian 

dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, h.83 
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dipidana. Yang kedua adalah metode psychologis. Metode psychologis yaitu 

dengan cara menunjukkan hubungan keadaan jiwa abnormal dengan 

perbuatannya. Metode ini yang dipentingkan adalah akibat penyakit jiwa 

terhadap perbuatannya. Sehingga dapat dikatakan tidak mampu 

bertanggungjawab dan tidak dipidana. Yang ketiga adalah metode gabungan. 

Metode gabungan dari kedua cara tersebut, yakni metode biologis dan 

metode psychologis, dengan menunjukkan disamping menyatakan keadaan 

jiwa oleh sebab keadaan jiwa itu, kemudian dinilai dengan perbuatannya 

untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab. Dalam KUHP dianut 

metode gabungan, sebab dirumuskan secara deskriptif, yaitu dengan rumusan 

akibatnya saja, sedang sebabnya tidak dirumuskan secara normatif pada Pasal 

44 KUHP.
39

 

 

Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab adalah salah 

satu syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu 

sendiri. Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara tahun 1997 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668 untuk selanjutnya 

disingkat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) yang berbunyi : 

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 

umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 

                                                           
39

  Agus Setyo Widodo, Pertanggungjawaban Pidana yang Terkait Makar Oleh Anggota 

TNI, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, h.45 dikutip dari Arief Dwi 

Atmoko, Tindak Pidana Korupsi 4-Subyek dan Pertanggungjawaban Pidana, Modul, Fakultas 

Hukum Universitas Narotama, Surabaya, h.3-4 
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dan belum pernah kawin. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada 

orang yang umurnya diatas 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan ini 

memungkinkan orang yang belum cukup umur (anak-anak), yaitu mereka 

yang berusia antara 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas) tahun yang 

melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana. Tidak dipidananya pembuat, 

karena pada anak-anak belum dilekatkan kewajiban untuk menggunakan 

pikiran sebagaimana ditentukan oleh hukum.
40

  

Terhadap subjek hukum manusia, kemampuan bertanggungjawab 

(Toerekeningsvarbaarheid) merupakan masalah yang berkaitan dengan 

keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum 

pidana. Dicelanya subjek hukum manusia karena melakukan tindak pidana, 

hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal. 

Dengan kata lain, untuk adanya kesalahan pada diri pembuat diperlukan 

syarat, yaitu keadaan batin yang normal. Hanya terhadap orang-orang yang 

keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan agar mengatur tingkah 

lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat.
41

  

 

3.3 Pertanggungjawaban Penyidik Anak Terhadap Tindakan Kekerasan 

  Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan 

dan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat 

                                                           
40

 Chairul Huda, Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006, 

h.103. 
41

 Moelijatno, Op.Cit, h.160 
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diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka 

memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada 

waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-

nakuti tersangka.  

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak  

ini, mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, apabila dilakukan 

oleh penyidik sebagaimana mestinya. Namun, apabila penyidik tidak 

melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, maka sesuai dengan 

ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penyidik 

tersebut dapat dikenakan sanksi administratif.  

Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada polisi yang 

melakukan pelanggaran diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 

2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) Negara Republik 

Indonesia yang isinya sebagai berikut : 

a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; 

b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang 

KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang 

dirugikan; 

c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, 

kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 

(satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan; 
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d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun; 

e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun; 

f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau 

g. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. 

 

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang 

melakukan Pelanggaran meliputi: 

a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang 

berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas 

Polri; 

b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar 

pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri; 

c. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah 

Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang 

menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia; 

d. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau 

KEPP; 
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e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga 

puluh) hari kerja secara berturut-turut; 

f. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas 

kepolisian, antara lain berupa: 

1. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan 

berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap 

sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-

wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita 

kerugian; 

2. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang 

dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan 

3. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang 

melanggar disiplin. 

g. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau 

tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang 

dilakukannya; 

h. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui 

kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik 

dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya 

itu; dan 

i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut 

lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri. 
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Hal ini juga sesuai dengan pengaturan Pasal 13 ayat (1) UU No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan 

Anak) yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang 

tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, 

berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 

a.       Diskriminasi; 

b.       Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 

c.       Penelantaran; 

d.       Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 

e.       Ketidakadilan; dan 

f.        Perlakuan salah lainnya. 

 

Sedangkan, mengenai pasal-pasal yang dapat dikenakan kepada 

pelaku penganiayaan anak  dapat ditemui dalam:  

a. Pasal penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP), 

b. Pasal penganiayaan ringan sesuai dengan Pasal 351 jo. 352 KUHP, dan 

c. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. 

Menurut buku Kitab Undang-Udang Hukum Pidana Serta 

Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang ditulis R. 

Soesilo pada halaman . 245,  KUHP memang tidak mendefinisikan 

apa yang dimaksud dengan penganiayaan dan penganiayaan 

ringan. Namun, menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan 

kata penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak 

/ penderitaan, rasa sakit, atau luka. Contoh rasa sakit tersebut 

misalnya diakibatkan mencubit, mendupak, memukul, 

menempeleng, dan sebagainya.  
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Sedangkan, yang termasuk penganiayaan ringan menurut R. 

Soesilo pada halaman 246, adalah penganiayaan yang tidak: 

a. Menjadikan sakit. Yang dimaksud sakit ini bukanlah rasa sakit 

(pijn), namun menyebabkan jatuh sakit (ziek). 

b. Menyebabkan terhalang untuk melakukan jabatan atau 

pekerjaannya sehari-hari. 

Berdasarkan penjelasan R. Soesilo tersebut, jika pemukulan 

yang dialami oleh anak tidak menyebabkan anak jatuh sakit, maka 

itu dapat dikategorikan sebagai suatu penganiayaan ringan yang 

dapat dikenakan Pasal 351 jo. Pasal 352 KUHP.
42

  

Dalam hal seorang polisi dalam tugasnya sebagai penyidik anak 

melakukan tindak kekerasan berupa  mencubit, memukul, menempeleng, dan 

sebagainya dapat dikenakan : 

A. Tindak pidana umum 

Polisi tersebut dapat dikenakan ancaman penganiayaan sesuai 

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : 

a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 

delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah. 

b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 

c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 

tujuh tahun. 

d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 

                                                           
42

 Adi Condro Bawono, “Pasal untuk Menjerat Pelaku Penganiayaan Anak”, 

www.hukumonline.com, dikunjungi pada tanggal 9 Januari 2013. 
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e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 

Unsur-unsur dalam Pasal 351 KUHP : 

a. Barang siapa. 

b. Dengan sengaja. 

c. Melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap 

orang lain. 

Penerapan unsur kedalam delik kasus : 

a.  Unsur barang siapa 

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang 

menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan 

dalam pemeriksaan telah diajukan pertanyaan kepadanya dan dapat 

membantah maupun membenarkannya. Sehingga penyidik juga 

termasuk dalam unsur ini. 

b. Unsur dengan sengaja 

Unsur ini telah terpenuhi yaitu penyidik melakukan penganiayaan 

terhadap tersangka pidana anak dengan sengaja. Unsur ini harus 

dibuktikan secara tegas agar dapat diketahui adanya kesengajaan yang 

dilakukan oleh penyidik. 
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c. Unsur melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka 

terhadap orang lain 

Unsur ini telah terpenuhi bahwa perbuatan penyidik yang melakukan 

pemukulan terhadap tersangka pidana anak yang telah menimbulkan rasa 

sakit atau luka. Unsur ini dapat dikuatkan dengan hasil visum. 

 

Sedangkan, dalam proses peradilan pidananya, sesuai dengan Pasal 

2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis 

Institusional Peradilan Umum Dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia 

yang berbunyi :  

“Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang 

berlaku di lingkungan peradilan umum.” 

Jadi, apabila penyidik anak melakukan tindak penganiayaan 

kepada anak sesuai dengan Pasal 351 KUHP, maka penyidik menjalani 

proses peradilan seperti yang tertulis dalam KUHAP. 

Selain itu, ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak juga 

sudah secara khusus mengatur tentang penganiayaan terhadap anak, dengan 

menyatakan: 
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“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau 

ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan 

dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua 

juta rupiah).”  

 

Unsur-unsur : 

a. Setiap orang 

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menjadi 

subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau 

penganiayaan terhadap anak 

Unsur ini telah terpenuhi bahwa perbuatan penyidik yang melakukan 

penganiayaan terhadap tersangka pidana anak pada saat proses penyidikan. 

 

Maka terhadap polisi selaku penyidik anak tersebut juga dapat dikenakan 

pemidanaan atas dasar Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Dan bagi 

anggota POLRI yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dilaporkan ke 
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Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat sehingga dapat 

diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.
43

  

B. Pelanggaran Kode Etik Polri 

Pelanggaran KEPP sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 

Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Dalam pasal-pasal KEPP disebutkan etika pengabdian Polri antara 

lain: 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa 

menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela yang dapat merusak 

kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-

tindakan berupa : 

a. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan; 

b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas; 

c. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan, 

d. Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang; 

e. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat; 

f. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan; 

g. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat; 

h. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat 

perempuan; 

                                                           
43

 Kartika Febryanti dan Diana Kusumasari, “Prosedur Melaporkan Polisi yang 

Melakukan Pelanggaran”, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 9 Januari 2013. 
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i. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan 

anak-anak dibawah umum; 

j. Merendahkan harkat dan martabat manusia. 

Dalam hal polisi menjalankan tugasnya sebagai penyidik 

melakukan tindak kekerasan seperti mencubit, mendupak, memukul, 

menempeleng kepada tersangka pidana anak, maka atas tindakan tersebut 

dapat dikategorikan telah melanggar etika profesi Polri. Karena sudah 

seharusnya polisi sebagai penyidik anak menghindarkan diri dari perbuatan 

tercela yakni memukul warga sipil. Selain itu polisi juga melakukan 

penyimpangan terhadap prosedur tugas dan menyalahgunakan 

kewenangannya sebagai polisi, karena dalam tugasnya sebagai penyidik 

anak, polisi diharuskan menjaga proses penyidikan dalam suasana 

kekeluargaan. Terhadap pelanggaran etika profesi tersebut dapat dilaporkan 

ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat, sedangkan 

untuk proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan, akan 

ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divpropam Polri. 
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