
1  Universitas Internasional Batam 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak adalah aset berharga dari suatu bangsa dan Negara di masa 

mendatang yang harus terus tetap dijaga dan dilindungi hak-haknya. Se-

tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di-

amanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.
1
 Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus 

cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, dan sifat 

khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak 

manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. 

Anak juga merupakan bagian dari masa kini dan pemilik masa depan da-

lam memajukan dan mencerdaskan bangsa dan keberadaannya masih rent-

an dan bergantung pada orang dewasa, sehingga perlu adanya perlin-

dungan dari berbagai pihak.
2
 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap 

warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupa-

kan hak asasi manusia. Maka dalam rangka perlindungan tersebut, Negara 

memberikan bentuk perlindungan terhadap anak yaitu meliputi 
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berbagai aspek kehidupan. Yang terdiri atas aspek ekonomi, sosial, 

budaya, pendidikan, politik, pertahanan, dan keamanan maupun aspek 

hukum. Perlindungan anak dari aspek hukum dituangkan dalam aturan 

hukum atau perundang – undangan yang tentunya memiliki sifat memaksa 

(imperative). Ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anak semata – 

mata demi terciptanya kesejahteraan anak. Secara umum, kesejahteraan 

anak dapat diartikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan anak 

yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, 

baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Idealnya berdasarkan prinsip 

non-diskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa 

terkecuali.
3
 Yang artinya anak yang berkonflik dengan hukum sekalipun 

maka tetap akan mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan 

masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut. Dalam rangka 

mengadakan perlindungan bagi anak agar tercapai kesejahteraan anak, se-

jak tahun 1979, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan 8 per-

aturan perundang – undangan yang berkaitan dengan upaya tersebut, yaitu 

: 

a) “Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

b) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahter-

aan Anak. 
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c) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyara-

katan. 

d) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 

Anak. 

e) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia 

f) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

g) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Terhadap Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. 

h) Konvensi Hak - Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden 

Nomor 36 Tahun 1990.” 

Secara substansi Peraturan Perundang – Undangan tersebut 

mengatur hak – hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak atas 

pendidikan, hak atas kesehatan dasar, hak untuk beribada menurut agama 

dan kepercayaannya masing – masing, berekspresi, bermain, berfikir, 

berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan sosial. Demi 

kesejahteraan anak, Negara juga memberikan perlindungan hukum 

terhadap anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum. 

Perlindungan tersebut diatur secara khusus dalam Undang – Undang 
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Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Kadangkala dapat 

kita jumpai ada anak yang telah melakukan tindakan penyimpangan diluar 

batas kewajaran yang seharusnya tindakan tersebut tidak dilakukan 

seorang baik yang masih tergolong anak-anak atau bahkanpun orang 

dewasa sekaligus yaitu melakukan tindak pidana atau tindakan yang 

melanggar aturan hukum. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, 

bimbingan fisik, mental dan spiritual secara optimal. Pembinaan anak 

harus dilakukan secara terus menerus demi kehidupan dan perlindungan 

dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka di masa 

depan. Sehingga diperlukan perubahan paradigma dalam penanganan anak 

yang berhadapan langsung dengan hukum, antara lain tugas dan peran 

masyarakat, pemerintah, dan lembaga lain yang berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak yang 

berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang usianya masih 

tergolong sangat muda sangat memerlukan bimbingan dan perlindungan 

dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial. Dalam 

melaksanakan pembinaan anak tersebut maka sangat diperlukan dukungan 

dari masyarakat khususnya Negara.
4
 Upaya perlindungan hukum terhadap 

anak lebih ditekankan pada hak-hak anak. Demikan juga dengan anak 

yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak yang 
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berkonflik dengan hukum lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya 

hak-hak anak dalam menjalani masa hukumannya atau pembinaannya.
5
 

Berdasarkan Pasal 18 ayat 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 

1995 Tentang Pemasyarakatan, Anak Pidana ditempatkan di LAPAS anak. 

Maka untuk pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum 

ditempatkan secara khusus dan terpisah dengan narapidana dewasa. 

Narapidana dewasa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 

sedangkan untuk narapidana anak atau anak yang berkonflik dengan 

hukum ditempatkan secara khusus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

(LPKA). Dalam menjalankan proses pembinaan terhadap anak yang 

berkonflik dengan hukum, maka peran pemerintah, penegak hukum, dan 

masyarakat sangat diperlukan. Peran–peran tersebut ternyata sangatlah 

penting dalam rangka untuk menentukan berhasil atau tidaknya pembinaan 

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bukan hanya semata-mata sebagai 

tempat untuk memidanakan anak. Namun dengan tujuan untuk 

membimbing dan mendidik narapidana anak agar setelah menjalankan 

masa hukumannya untuk dibina dan di didik maka kelak dapat mampu 

menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar LPKA sebagai warga Negara 

yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Dan agar 

narapidana anak tersebut mempunyai bekal dan menyosong kehidupan 

setelah menjalani masa pembinaan di LPKA. Maka dalam proses 
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pembinaan ini, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan 

pemenuhan hak–hak narapidana sebagaimana yang telah diatur dalam 

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada 

Pasal 14. Dari Pasal 14 tersebut hak yang sangat berkaitan dengan 

perbaikan mental anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan 

pengajaran. Yaitu pada Pasal 14 ayat 1 huruf c, Narapidana berhak untuk 

mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya bahwa Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda 

penerus cita-cita perjuangan bangsa yang merupakan pemilik masa depan 

dalam memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6
 Maka untuk 

membangun dan mencerdaskan Bangsa Indonesia, pendidikan diberikan 

kepada masyarakat dan anak sejak dini. “Sesuai dengan Undang – Undang 

Dasar Negara 1945 Pada Pasal 31 : 

(1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan 

(2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya 

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan ke-

hidupan bangsa, yang diatur dengan undang – undang 
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(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang –

kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan bel-

anja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 

untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan na-

sional 

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan persatuan 

bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat 

manusia.”
7
 

Pada masa tumbuh kembang anak yang paling terpenting adalah 

mendapatkan pendidikan yang merupakan bekal dan ilmu mereka di masa 

yang akan datang untuk bisa memajukan Bangsa Indonesia. Maka 

walaupun anak tersebut berkonflik dengan hukum bukan berarti 

pendidikan mereka harus terhenti, terhambat ataupun terganggu. Karena 

pendidikan adalah proses pembelajaran secara aktif untuk 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai Hak 

Narapidana Anak dalam mendapatkan pendidikan di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam. Oleh karena itu, penulis ingin 
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mengangkat judul skripsi yaitu “PEMENUHAN HAK NARAPIDANA 

ANAK DALAM MENDAPATKAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA 

PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BATAM”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang peneliti, maka rumusan permasalahan 

penelitian peneliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Ke-

las II Batam dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak 

di Kota Batam? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak dalam 

mendapatkan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

(LPKA) Kelas II Batam? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengetahui bagaimanakah peranan dari Lembaga Pem-

binaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam dalam mem-

berikan pembinaan terhadap Narapidana Anak. 

b) Untuk mengetahui apakah Narapidana Anak di Lembaga Pem-

binaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam dalam mendapat-

kan Hak Pendidikan sudah terpenuhi 
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2. Manfaat Penelitian 

a) Bagi Pihak Pemerintah 

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan se-

bagai dasar pertimbangan dan acuan dalam rumusan kebijakan 

dan implementasi yang terkait dengan Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam khsusnya mengenai 

pemberian pendidikan dan pembinaan terhadap anak yang ber-

konflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

(LPKA) Kelas II Batam. 

b) Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, 

pemikiran, dan pertimbangan, serta sumbangan pemikiran bagi 

masyarakat umumnya dan bisa membantu serta mengamati 

mengenai pemberian Pendidikan terhadap Narapidana Anak di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam. 

c) Bagi Peneliti 

Sebagai bahan refrensi bagi penelitian selanjutnya, dan 

menambah wawasan tentang Perlindungan Hak Narapidana 

Anak dalam memperoleh Pendidikan. 
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