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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1.1. Latar belakang  

       Anak merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri sebagaimana 

dapat meneruskan generasi keluarga maupun bangsa. Menjaga amanat Allah 

yang berupa anak ini hendaklah dilakukan dengan cara memeliharanya, 

mengasuh, mendidik dan mengarahkannya ke jalan yang benar, sehingga 

mereka mampu menjalani kehidupan ini. Anak adalah bagian warga Negara 

yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang 

dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa 

Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal 

seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka 

dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai 

dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the 

Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan 

Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - 

Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 

kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu 

non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan 

tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak1. Anak adalah seorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam 

kandungan.2  

       Keberadaan anak merupakan bagian dari entitas sosial di dalam 

masyarakat yang memiliki hak yang sama di depan hukum sebagaimana 

orang dewasa. Namun, dalam perbuatan tindak pidana, anak tidak dapat 

                                                            
1 https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-

tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak Diakses pada hari kamis pukul 

09.45 tanggal 20 September 2018 
2 Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, psl 1. , 

UPN VETERAN JAKARTA

https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak
https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak


2 
 

 
 

dipandang sama dalam hal kedudukan dan perlakuan hukum atas perbuatan 

tindak pidana yang dilakukan karena kekhususan dan keunikannya sebagai 

seorang anak yang harus dilindungi. Persoalan perlindungan anak semakin 

kompleks seiring dengan cepatnya perubahan sosial di tengah masyarakat 

kita. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.3 Negara Indonesia menetapkan bahwa sesungguhnya anak 

merupakan calon generasi bangsa yang wajib mendapatkan perlindungan 

karena anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan 

hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak 

mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, 

setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, 

perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak 

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa 

perlakuan diskriminatif. Ikhtiarnya melakukan perlindungan anak terus 

dilakukan, namun secara kuantitatif angka pengaduan terkait pelanggaran 

hak anak masih terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam salah satu 

faktor terjadinya pelanggaran hak anak adalah masih rendahnya pemahaman 

masyarakat serta pemangku kebijakan terkait norma perlindungan anak dan 

kurangnya kesadaran implementasi4. 

       Anak Berhadapan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan 

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi 

saksi tindak pidana5. Lebih dari 4000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan 

setiap tahunnya atas kejahatan ringan6. Pada umumnya mereka tidak 

mendapatkan dukungan. Tidak mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anak 

                                                            
3 Ibid, pasal 1, point B. 
4 KPAI, sambutan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 
5 Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, 

pasal 1. 
6 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Bandung, Citra Aditya 

Bakti), hlm 13. 
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akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Kondisi anak yang 

terlibat dalam tindak pidana telah menampilkan suatu fakta kehidupan 

dimana anak-anak rentan berada dalam situasi darurat, kondisi genting yang 

memerlukan perhatian serius dari lima pilar penyelenggara perlindungan 

anak, yaitu Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. 

Pelaksanaan undang-undang perlindungan anak harus dilaksanakan dengan 

tegas, namun tidak menutup kemungkinan kasus anak sebagai korban tindak 

pidana, mengalami penanganan yang lambat. Tindak pidana yang dilakukan 

oleh anak merupakan ancaman besar untuk kehidupan anak. Mengingat 

bahwa sanksi hukum pidana salah satunya dapat merampas kebebasan dan 

hak yang seharusnya masih dapat diberikan sebagai proses perkembangan 

anak. Walaupun hukum pidana juga membatasi sanksi pidana terhadap 

anak, faktanya hukuman pidana dalam kasus besar tindak pidana anak yang 

telah ditempuh oleh anak dapat menyebabkan dampak besar bagi 

perkembangan anak tersebut. Sanksi hukum pidana terhadap anak dapat 

membuat catatan kehidupan anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi 

terhambat dalam berbagai faktor, baik itu psikis yang diterima oleh anak 

selama masa hukuman, dan juga penilaian orang lain yang akan mencap 

anak tersebut apabila sudah besar akan terus menjadi penjahat. Untuk itu 

negara Indonesia dalam kasus tindak pidana anak, sebisa mungkin 

menghindari hukuman perampasan hak terhadap kasus tindak pidana anak, 

itulah mengapa pidana penjara diletakan di urutan terakhir dalam pidana 

pokok bagi anak.  

Untuk mengurangi kasus tindak pidana anak sebagai pelaku, korban, 

dan saksi peran yang paling dekat sebagai bentuk perlindungan anak adalah 

orang tua. Orang tua wajib melakukan perlindungan terhadap anak 

sebagaimana mestinya untuk membentuk karakter dan bekal mengawali 

masa depannya nanti. Oleh karena itu orang tua memiliki peran besar dan 

juga hubungan yang paling dekat dengan anak. Pelindungan hukum pidana 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana diluar kuasanya, sebagaimana 

kodratnya anak terlahir dalam keadaan suci tanpa dosa, tetapi melakukan 

tindak pidana tanpa sepengetahuan anak itu sendiri menjadi sorotan bahwa 
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seorang anak yang masih polos tidak menyadari bahwa anak tersebut 

melakukan tindak pidana. Orang tua merupakan bentuk perlindungan yang 

paling dekat dan berpengaruh pada anak, sehingga seharusnya dapat 

memberikan contoh yang baik untuk anak sebagai cerminan awal 

kehidupan. Orang tua untuk mengasuh, memelihara, dan memberikan 

pendidikan yang layak untuk anak merupakan suatu tanggung jawab dan 

harus diperhatikan agar tidak lalai dalam pelaksanaanya. Maka dapat 

dikatakan apapun yang dilakukan anak merupakan tanggung jawab orang 

tua. Apabila anak tersebut melakukan tindak pidana, maka orang tuapun 

harus bertanggung jawab atas perbuatan anak tersebut sebagai bentuk 

perlindungan anak yang dalam hal ini juga diatur oleh negara. Dalam 

beberapa kasus kelalaian orang tua dapat menyebabkan anak terpaksa harus 

diseret di jalur hukum. Contoh kasus yang dialami AQJ alias Dul (13) yang 

mengalami kecelakaan di tol Jagorawi sehingga menyebabkan 7 meninggal 

dunia dan 8 luka luka. Berdasarkan kasus tersebut anak berusia 13 tahun 

apakah diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan dan apakah pula sudah 

memiliki sim? Hal ini dimaksud bahwa anak tersebut pastinya sudah 

mendapat ijin dari orang tuanya untuk mengendarai kendaraan tanpa 

memiliki sim terlebih dahulu. Dalam kasus ini juga AD sebagai orang tua 

AQJ dapat dinilai lalai dalam mengawasi anaknya. Seharusnya orang tuanya 

juga dapat memahami batasan yang dapat diberikan oleh anaknya sehingga 

kecelakaan tersebut dapat dihindari. Dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP), kelalaian menyebabkan kematian dapat dipidana walaupun 

kelalaian tersebut diluar kuasa pelaku tindak pidana. Kelalaian merupakan 

bagian dari kesalahan dalam hukum pidana. Menurut pandangan 

Schaffmeister yang mengatakan bahwa, “penggunaan kesalahan sebagai 

dasar pemidanaan bukan keharusan menurut undang – undang yang empiris, 

tetapi asas normatif”.7 Bagaimana apabila hal tersebut terjadi pada anak? 

Untuk itu peraturan pidana pengganti yang sekiranya dapat diterapkan 

sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.  

                                                            
7 Chairul Huda, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan”, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup), hlm. 

2. 
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Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

mengkaji masalah tersebut dan merumuskan dalam judul 

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGANTI AKIBAT 

KELALAIAN DARI ORANG TUA YANG MENYEBABKAN ANAK 

MELAKUKAN TINDAK PIDANA” 

 

I.1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, 

maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah 

sebagai berikut: 

a. Apa yang dimaksud dengan pidana pengganti pada tindak pidana anak? 

b. Apa jenis pidana yang dapat diterapkan terhadap pidana pengganti yang 

dilakukan pada anak melakukan tindak pidana? 

 

I.1.3. Ruang Lingkup Penulisan 

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan 

penulisan. Yaitu, dalam penelitian ini hanya mencakup aspek dan landasan 

hukum Pertanggungjawaban pidana pengganti akibat kelalaian dari orang 

tua yang menyebabkan anak melakukan suatu tindak pidana. 

 

I.1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu: 

a. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Mengetahui prospek pidana pengganti dapat diterapkan di Indonesia 

pada kasus tindak pidana anak. 

2. Mengetahui hambatan terhadap pelaksanaan pidana penggganti pada 

tindak pidana anak. 
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b. Manfaat Penulisan 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik teoritis 

dan juga praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat menjadi landasan 

dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media 

pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai 

tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang perkembangan hukum 

di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan manfaat praktis sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pembuat Undang - undang, agar pertanggungjawaban 

pidana pengganti dapat diakomodir.. 

2. Bagi penegak hukum, dapat memberikan pencerahan atas 

pertanggungjawaban pidana pengganti sebagai bentuk 

perlindungan anak. 

3. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian dapat memberikan 

penjelasan akan pertanggungjawaban pidana pengganti 

sebagai bentuk perlindungan anak. 

 

I.1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a. Kerangka Teori 

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori 

hukum sebagai landasannya, dan tugas dari teori hukum tersebut adalah 

untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum hingga 

mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, 

penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam 

bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Dalam 

perkembangannya, teori hukum didefinisikan secara beragam antara satu 

tokoh dengan tokoh yang lain. Setiap tokoh memberikan definisi hukum 

dari sudut pandang yang berbeda dengan menggunakan pendekatan 

disiplin ilmu masing-masing. Namun dari semua teori tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan bahwa hukum adalah 
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sebagai suatu cara atau sistem pengaturan tatanan sosial yang bertujuan 

untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. 

Teori Pertanggungjawaban Pengganti adalah suatu 

pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas 

perbuatan orang lain8. Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban 

pengganti adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas 

kesalahan yang dilakukan orang lain,…9. Teori ini merupakan satu doktrin 

untuk menyeimbangkan sekaligus untuk melengkapi asas tiada pidana 

tanpa kesalahann (geen straft  zonder schuld). Ajaran vicarious liability 

diambil dari hukum perdata yang kemudian dipakai dalam praktik hukum 

pidana. Di Indonesia, sampai sekarang Kitab Undang Undang Hukum 

Pidana (KUHP) belum menganut asas pertanggungjawaban pengganti. 

Ketentuan ini misalnya dapat dilihat dalam hukum Pasal 1367 KUH 

Perdata yang berbunyi “Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk 

kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk 

kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi 

tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di 

bawah pengawasannya”. Dalam pasal ini disebutkan bahwa vicarious 

liability dapat timbul dalam hubungan-hubungan sebagai berikut ; (a) 

tanggung gugat orang tua atau wali terhadap perbuatan anaknya yang 

belum dewasa; (b) tanggung gugat majikan terhadap kerugian yang 

ditimbulkan oleh perbuatan karyawan; dan (c) tanggung gugat guru-guru 

sekolah atas perbuatan murid-muridnya. Penerapan pertanggungjawaban 

penganti ini khususnya pada tindak pidana yang dialkukan oleh anak harus 

mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya. Dalam doktrin tersebut, 

dapat dikatakan bahwa perbuatan anak yang belum dewasa merupakan 

perbuatan atas orang tua itu sendiri sebagai tanggung jawabnya. 

 

                                                            
8 Romli Atmasasmita, 1989, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Yayasan 

lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 93. 
9 Mahrus Ali, 2013, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi, PT RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, hlm 118. 
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Pada dasarnya manusia terlahir sebagai mahkluk ciptaan Tuhan 

Yang Maha Esa yang secara kodrat mendapatkan hak dasar yaitu hak 

kebebasan, hak hidup, hak dilindungi, dan hak lainnya. Menurut John 

Locke manusia melakukan kontrak social adalah manusia yang tertib dan 

menghargai kebebasan, hak hidup. Teori Perlindungan Hukum di 

Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah 

negara. Soetjipto Rahardjo  mengemukakan bahwa perlindungan hukum 

adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara 

mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 

kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu 

sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan 

perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat10. Perlindungan hukum 

bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap 

berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini 

juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. 

Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), 

merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya 

anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan 

saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar 

tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-

undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih 

mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai 

diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 

(Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).11 

 

Tujuan pidana juga untuk memulihkan keadilan.12 Teori Restorative 

Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik - beratkan pada 

kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana 

                                                            
10 Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, hal 121. 
11 https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-

tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak loc cit. 
12 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana ed revisi, Cahaya Atma Pustaka, 

Jakarta,hlm 44. 
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serta korbannya sendiri.Pada dasarnya restorative justice adalah prinsip 

restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang 

bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitas 

pelaku.13 Fiat justisia ruat coelum, pepatah latin ini memiliki arti “meski 

langit runtuh, keadilan harus ditegakkan”. Pepatah ini kemudian menjadi 

sangat populer karena sering digunakan sebagai dasar argumen 

pembenaran dalam pelaksanaan sebuah sistem peraturan hukum. Dalam 

penerapannya, adagium tersebut seolah-olah diimplementasikan dalam 

sebuah kerangka pemikiran yang sempit bertopeng dalih penegakan dan 

kepastian hukum. Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek 

jera bagi para pelaku tindak pidana, over capacity rutan dan lapas malah 

berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam 

lingkungan rutan dan lapas. Pengawasan yang lemah tidak berimbang 

dengan masiv-nya jumlah tahanan narapidana. Lapas seolah tidak lagi 

menjadi tempat yang tepat dalam me-masyarakat-kan kembali para 

narapidana tersebut, malah seolahlapas telah bergeser fungsinya sebagai 

academy of crime, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” 

kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana. Konsep seperti inilah 

yang tidak memberi perlindungan dan penghargaan kepada kepentingan 

sang korban maupun pelaku. Ini adalah sebuah mekanisme konvensional 

yang disandarkan pada tegaknya proses formil pidana (criminal justice 

system) tanpa melihat kenyataan di masyarakat, tanpa melihat kepentingan 

masyarakat, dan tanpa melihat kemaslahatannya di masyarakat.  Suatu 

pengantar yang cukup dalam mempromosikan konsep Restorative Justice 

dalam proses Criminal Justice Sytem di Indonesia. Konsep pendekatan 

restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-

beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku 

tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan 

pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan 

                                                            
13 Ibid. hlm 45. 
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mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana 

yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.14  

Dalam UU SPPA 2012, pendekatannya adalah menjauhkan anak dari 

penjara. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat disamakan 

layaknya tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat 

mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan 

menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan 

hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga 

memodfikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan 

yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme 

restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat 

Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat”. 

Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu 

pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana 

yang dilakukan oleh anak.15 Braithwaite dan Strang memberikan dua 

pengertian restorative yang mana salah satunya adalah keadilan restorative 

sebagai konsep nilai yakni mengandung nilai - nilai yang berbeda dari 

keadilan biasa karena menitikberatkan pada pemulihan dan bukan 

penghukuman.16 

 

b. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual ini merupakan kerangka yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.17 

Dalam kerangka konseptual ini dituangkan beberapa konsepsi atau 

pengertian yang akan digunakan sebagai dasar dari penelitian hukum. 

                                                            
14 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestoratif-

justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh- Diakses pada hari Sabtu 

pukul 08.30 wib tanggal 22 September 2018 
15 Ridwan Mansyur diakses melalui 

https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-

pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak pada tanggal 21 September 2018 pukul 

10.30 wib 
16 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, loc cit. 
17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ed.III, (Jakarta :UI Press, 1986, h 

hal 133.) 
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Definisi atau oengertian yang digunakan dalam kerangka konseptual ini 

dapat memberikan batasan dari luasnya pemikiran mengenai hal-hal yang 

terkait dengan penelitian ini. Kerangka konseptual yang akan 

dikemukakan adalah: 

1. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti diadaptasi berdasarkan 

formulasi pada Kamus Undang – undang Hukum Perdata pada pasal 

1367 ayat (1) dan ayat (2) adalah “ - Seorang tidak saja bertanggung 

jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi 

juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang 

menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang 

berada di bawah pengawasannya. - Orang tua dan wali bertanggung 

jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum 

dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka 

melakukan kekuasaan orang tua atau wali….”18 Pengertian 

pertanggung jawaban menurut Van Hamel adalah “...suatu keadaan 

normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, 

yaitu: 1) Mampu dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh 

dari perbuatan-perbuatan sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa 

perbuatan-perbuatan itu bertentengan dengan ketertiban masyarakat; 3) 

mampu untuk menentukan kehendak berbuat…”19. 

Pertanggungjawaban pengganti disini juga memiliki batasan dan juga 

merupakan pengecualian dalam asas culpabilitas. 

2. Kelalaian (Culpa) adalah salah satu bentuk kesalahan dalam hukum 

pidana. Kelalaian merupakan perbuatan akibat kurangnya kehati-hatian 

pelaku tindak pidana sehingga merugikan orang lain. 

3. Orang tua adalah ayah dan/ ibukandung, atau ayah dan/ ibu tiri, atau 

ayah dan/ ibu angkat.20 

4. Tindak Pidana Anak secara umum Tindak Pidana (strafbaar feit) 

menurut Simons adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan 

pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan 

                                                            
18 Kitab Undang-undang hukum Perdata. Pasal 1367. 
19 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, op cit. hlm 155.  
20 Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, loc. cit. 
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kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.21 

Yang dimaksud disini bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

yang belum berumur 16 tahun.22 

 

 

I.1.6. Metode Penelitian 

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang 

berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau 

informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah 

yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

 

a. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu empiris 

normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa  dan diteliti. 

Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan 

pustaka. 

b. Sumber Data 

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data 

sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu: 

 

1. Sumber Bahan Hukum Primer 

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam 

penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

 

                                                            
21 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009), hlm. 61. 
22 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum pidana, (Sinar Grafika), pasal 45, hlm 22. 
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2. Sumber Bahan Hukum Sekunder 

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam 

penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau 

menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, 

jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai 

macam referensi yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban 

pidana pengganti akibat kelalaian dari orang tua yang 

menyebabkan anak melakukan suatu tindak pidana 

3. Sumber Bahan Hukum Tersier 

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam 

penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang 

menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media 

internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta 

buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai 

Pertanggungjawaban pidana pengganti  akibat kelalaian dari 

orang tua yang menyebabkan anak melakukan suatu tindak 

pidana. 

 

I.1.7 Metode Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, 

peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang 

diperoleh  dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga 

melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek 

yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat 

yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana pengganti dan 

perlindungan anak. 

 

I.1.8. Sistematika Penulisan 

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu 

sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah 
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tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun 

penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan 

manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJUAUAN UMUM  TENTANG PIDANA 

PENGGANTI AKIBAT KELALAIAN DARI ORANG TUA 

YANG MENYEBABKAN ANAK MELAKUKAN TINDAK 

PIDANA. 

 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai hukum 

pidana, pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana, jenis 

tindak pidana, subjek tindak pidana, asas-asas tindak 

pidana, pengertian  perlindungan anak, anak sebagai pelaku 

tindak pidana, kelalaian menurut peraturan yang berlaku, 

tanggung jawab orang tua, pertanggungjawaban pidana 

pengganti. 

BAB III KONSEP PIDANA PENGGANTI AKIBAT 

KELALAIAN DARI ORANG TUA YANG 

MENYEBABKAN ANAK MELAKUKAN TINDAK 

PIDANA. 

  Bab ini akan membahas mengenai kasus posisi, arti, 

maksud, aspek yuridis, penelitian pustaka, tujuan dan 

perkembangan analisis kasus terkait serta pengumpulan 

data dari hasil wawancara dengan Pertanggungjawaban 

pidana pengganti akibat kelalaian dari orang tua yang 

menyebabkan anak melakukan suatu tindak pidana. 

BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGGANTI 

TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI BENTUK 

PERLINDUNGAN ANAK.  
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Pada bab ini penulis akan menganalisis dan menjawab 

rumusan masalah tentang penjelasan pidana pengganti 

berdasarkan vicarious liability dan jenis pidana yang dapat 

diterapkan terhadap orang tua terkait tindak pidana yang 

dilakukan anaknya. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk 

menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab 

terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba 

memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan 

masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. 
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