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ABSTRACT 

 

Cybercrime are criminal acts committed on Internet technology, Hacking  

is part of a cybercrime. The hacker are people who study, analyze, modify, and 

breaks into computers and computer networks, either for profit or motivated by 

the challenge. 

In this minithesis discussed several issues, namely how the criminal 

responsibility of the offenses of hacking conducted minors, and the application of 

criminal sanctions perpetrators of hacking is done minors. The method used to 

address the above problems is a normative approach that author collects and 

combines data obtained in the literature and law as well as electronic media. 

The conclusions in this minithesis are: 

1) The criminal responsibility of children as perpetrators of hacking 

(hacking) with a view of the ability of the child responsible for a criminal 

offense, meaning that if the child is already complied with the age of the 

child that has been set in the juvenile justice law. 

2) The application of criminal sanctions against children committed the 

crime of hacking according to law SPPA is if the child is less than twelve 

(12) years only subject to the action. While children who have reached the 

age of 12 (twelve) years up to (eighteen) years can be sentenced to action 

and criminal. 

 

 

 

Keywords: Criminal liability, cybercrime, hacking, child 
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ABSTRAK 

 

Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) adalah tindak pidana yang dilakukan 

pada teknologi internet (cyberspace), Peretasan (Hacking) merupakan bagian dari 

cybercrime. Peretas (Hacker) adalah orang yang mempelajari, menganalisis, 

memodifikasi, dan menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, 

baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan. 

Dalam skripsi ini dibahas beberapa permasalahan yaitu bagaimana 

pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana peretasan (hacking) yang 

dilakukan anak dibawah umur, dan penerapan sanksi pidana pelaku peretas yang 

dilakukan anak. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab 

permasalahan-permasalahan di atas adalah penelitian hukum normatif sehingga 

Penulis mengumpulkan dan menggabungkan data-data yang didapat dalam 

literatur dan undang-undang serta media elektronik. 

 Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah: 

1) Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku peretasan 

(hacking) dengan melihat dari kemampuan bertanggungjawab anak yang 

melakukan tindak pidana, artinya bahwa apabila anak tersebut sudah  

memenuhi ketentuan usia anak yang telah diatur dalam undang-undang 

peradilan anak. 

2) Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana 

hacking menurut UU SPPA yaitu apabila anak tersebut berumur kurang 

dari 12 (duabelas) tahun hanya dikenai tindakan. Sedangkan anak yang 

telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan (delapan belas) 

tahun dapat dijatuhi hukuman tindakan dan pidana. 

 

 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Kejahatan dunia maya, peretas, anak 
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