
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  

ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI HUKUM 

PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 

 

Oleh  

 

ALVIANANTA 

 

Tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh anak sewajarnya dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan, namun tidak semua anak 

dapat dibebankan tanggung jawab berupa pemidanaan akan tetapi hanya diberi 

hukuman hal ini berkaitan dengan usia/umur anak yang mampu tidak dimintai 

pertanggungjawaban pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) 

Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak 

pidana anak berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam? (2) 

apakah persamaan dan perbedaan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap 

anak sebagai pelaku tindak pidana ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum 

pidana Islam? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. 

Responden penelitian terdiri dari 2 orang Dosen fakultas hukum Universitas 

Lampung. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: 

(1)Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana anak 

ditinjau hukum pidana positif dan hukum pidana Islam ditentukan berdasarkan 

Adanya perbuatan dilarang, Dikerjakan dengan kemauan sendiri, Pembuatnya 

mengetahui terhadap akibat perbuatannya tersebut.(2)Persamaan dan Perbedaan 

mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku ditinjau  dari 

hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Persamaan ialah Menetapkan 

perbuatan anak menurut asas legalitas, faktor akal dan faktor kehendak sebagai 

syarat mampu bertanggungjawab, memberikan pengajaran dan pengarahan kepada 

anak-anak yang melakukan tindak pidana, memberikan pengertian bahwa apa 

yang dilakukan sang anak adalah salah dengan cara memberikan hukuman/ 

pemidanaan. Perbedaan terletak pada dasar hukum, tingkat kedewasaan anak dan 

bentuk hukuman atau pemidanaan. 



   ALVIANANTA 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Lebih meningkatkan peran serta orangtua 

tua seperti kasih sayang dan perhatian kepada anak agar tindak pidana anak 

sebagai pelaku tindak pidana tidak terjadi. (2) Perlunya sosialisasi dan penyadaran 

hukum tentang hukum pidana positif yang berkaitan dengan pertanggungjawaban 

anak dan pertanggungjawaban pidanannya kepada masyarakat agar dapat 

memberikan perlindungan kepada anak secara benar. (3) Sepantasnya agar dapat 

lebih dikembangkan pemikiran tentang pertanggungjawaban secara struktural atau 

fungsional. Sehingga pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk 

mempertanggungjawabkan dan membina anak sebagai pelaku kejahatan namun 

juga dapat berguna dan berfungsi untuk mempertangungjawabkan dan mencegah 

pihak-pihak lain yang secara struktural atau fungsional mempunyai potensi dan 

kontribusi besar untuk terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. (4) 

Hendaknya dalam penjatuhan hukuman/pemidanaan terhadap anak terlebih dahulu 

melihat berbagai aspek-aspek seperti teori pertanggungjawaban, usia anak dan 

mampu tidak dia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada 

undang-undang yang berlaku. 

 


