UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 1997
TENTANG
PENGADILAN ANAK
[LN 1997/3, TLN 3668]
BAB III
PIDANA DAN TINDAKAN
Pasal 22
Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang
ditentukan dalam Undang-undang ini.
Penjelasan:
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23
(1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok
dan pidana tambahan.
(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
a. pidana penjara;
b. pidana kurungan;
c. pidana denda; atau
d. pidana pengawasan.
(3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap
Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan
barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
(4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 23
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana
tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua atau
orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.
Pasal 24
(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan,
dan latihan kerja; atau
c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial
Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan,
dan latihan kerja.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan
teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.
Penjelasan:
Pasal 24
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Ayat (1)
Huruf a Meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali,
atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah
pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan,
antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain.
Huruf b Apabila Hakim berpendapat bahwa orang tua, wali,
atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan
dan pembinaan yang lebih baik, maka Hakim dapat
menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga
Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan,
pembinaan, dan latihan kerja.
Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal
keterampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan
keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya sehingga setelah selesai
menjalani tindakan dapat hidup mandiri.
Huruf c Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan
kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga
Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, tetapi
dalam hal kepentingan anak menghendaki, Hakim dapat
menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada
Organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti pesantren, panti
sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan
agama anak yang bersangkutan.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan "teguran" adalah peringatan
dari Hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi
tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua,
wali, atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak
mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi
tindakan.
Yang dimaksud dengan "syarat tambahan" misalnya kewajiban
untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.
Pasal 25
(1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
(2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24.
Penjelasan:
Pasal 25
Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat
dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat
ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh
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anak yang bersangkutan. Di samping itu Hakim juga wajib
memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang
tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota
keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula, Hakim
wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.
Pasal 26
(1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu per dua)
dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
(2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat
dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak
pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,
maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
(4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak
pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana
penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan
salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
Penjelasan:
Pasal 26
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "maksimum ancaman pidana
penjara bagi orang dewasa" adalah maksimum ancaman
pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai
dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana atau Undang-undang lainnya.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 27
Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu per dua) dari
maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.
Penjelasan:
Pasal 27
Yang dimaksud dengan "maksimum ancaman pidana kurungan
bagi orang dewasa" adalah maksimum ancaman pidana
kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai
dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang atau
Undang-undang lainnya.

356

KOMPILASI KETENTUAN PIDANA DI LUAR KUHP

Pasal 28
(1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak
½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang
dewasa.
(2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata
tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
(3) Wajib latihan kerja sebagaimana pengganti denda dilakukan paling lama
90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4
(empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.
Penjelasan:
Pasal 28
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "maksimum ancaman pidana
denda bagi orang dewasa" adalah maksimum ancaman pidana
denda terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan
yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
atau Undang-undang lainnya.
Ayat (2) Wajib latihan kerja dimaksudkan sebagai pengganti
pidana denda yang sekaligus untuk mendidik anak yang
bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat
bagi dirinya.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 29
(1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara
yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
(2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
(3) Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak
pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
(4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu
yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan
kebebasan anak.
(5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa
pidana bersyarat bagi syarat umum.
(6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) paling lama 3 (tiga) tahun.
(7) Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan,
dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak
Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
(8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai
Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
(9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat
mengikuti pendidikan sekolah.
Penjelasan:
Pasal 29
Ayat (1) Cukup jelas.
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Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Yang dimaksud dengan "syarat khusus" antara lain tidak
boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau diwajibkan
mengikuti kegiatan yang diprogramkan Balai Pemasyarakatan.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Yang dimaksud dengan “pendidikan sekolah” adalah
pendidikan yang dilaksanakan di sekolah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
Pasal 30
(1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3
(tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
(2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan
Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
(3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana
pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 30
Yang dimaksud dengan "pidana pengawasan" adalah pidana
yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang
dilakukan oleh Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan
sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan
yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
Pasal 31
(1) Anak Nakal yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada negara,
ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara.
(2) Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat
mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di lembaga
pendidikan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.
Penjelasan:
Pasal 31
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan diberikan kewenangan untuk memindahkan Anak
Negara dari Lembaga Pemasyarakatan Anak ke lembaga
pendidikan anak yang diselenggarakan Pemerintah atau
swasta dengan memperhatikan agama anak yang bersang-
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kutan. Pemberian kewenangan ini didasarkan pada
pertimbangan karena Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak
mengetahui dengan baik mengenai perkembangan anak selama
mengalami pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan
Anak, serta pembinaan Anak Negara selanjutnya. Namun
kewenangan untuk memindahkan Anak Negara ini harus
mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman.
Yang dimaksud dengan "lembaga pendidikan anak" adalah
setiap lembaga yang menyelenggarakan kegiatan dalam
rangka memberikan pendidikan kepada anak, baik jasmani,
rohani, maupun sosial anak.
Pasal 32
Apabila Hakim memutuskan bahwa Anak Nakal wajib mengikuti
pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) huruf c, Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan
lembaga tempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja tersebut
dilaksanakan.
Penjelasan:
Pasal 32
Keharusan mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan
kerja, khusus dikenakan kepada Anak Nakal yang tidak atau
kurang mengenal disiplin dan ketertiban dalam kehidupan
sehari-hari.

