BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Konseptual
1.

Tinjauan Umum Tentang Anak
1.1

Pengertian Anak dan Batasan Umur Anak
Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah
keturunan kedua setelah ayah dan ibu. 1 Sekalipun dari hubungan
yang tidak sah dalam kaca mata hukum. Ia tetap dinamakan anak,
sehingga definisi initidak dibatasi dengan usia. Namun berbeda
apabila ia telah melakukan perbuatan hukum , maka ia telah dikenai
peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan.
Batasan dan definisi anak terdapat dalam beberapa peraturan
perundang-undangan yang memberi batasan dan definisi anak.
Peraturan Perundang – undangan tersebut antara lain adalah
sebagai berikut:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 45

KUHP

menyebutkan bahwa dalam hal

penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa
karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam
belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya
yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau
pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan
supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa
1

Kasus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. Hlm.57)
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pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah
satu pelanggaran berdasar kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496,
497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540
serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena
melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di
atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan
pidana kepada yang bersalah.
Berdasarkan bunyi Pasal 45 KUHP di atas terlihat
bahwa KUHP hanya memberi batasan maksimal umur anak
sampai sebelum 16 tahun dan tidak ada batasan minimal.
Pasal tersebut juga tidak membatasi tentang sudah kawin
atau belum, jadi intinya bahwa tergolong anak

apabila

belum mencapai usia 16 tahun.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPerdata)
Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa orang
yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai
umur genap 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan tidak
terlebih dahulu telah kawin.
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan seorang pria
hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai
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umur 16 (enam belas) tahun.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa
dikatakan

anak

apabila

belum

mencapai

usia

19

(sembilan belas) tahun.
d. Undang-Undang

Nomor

4

Tahun

1979

Tentang

Kesejahteraan Anak
Menurut
Nomor

Pasal

1

angka

2

Undang-Undang

4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang

dikatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai
umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
e. Undang-Undang

Nomor

35

Tahun

2014

Tentang

Perlindungan Anak.
Menurut pasal 1 Undang -

Undang Perlindungan

Anak memberi definisi anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang
masih dalam kandungan.
f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia
Menurut Pasal 1 angka 5 memberi definisi Anak
adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih
dalam

kandungan

apabila

hal

tersebut

adalah

demi

kepentingannya
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g.

Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak
Menurut pasal 1 memberi definisi sebegai berikut:
(3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya
disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun
yang diduga melakukan tindak pidana.
(4) Anak

yang

Menjadi Korban

Tindak

Pidana

yang

selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum
berumur

18

(delapan

belas)

tahun

yang mengalami

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang
disebabkan oleh tindak pidana
(5) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya
disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang
didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
Berdasarkan uraian-uraian mengenai batasan dan definisi
anak tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang
dimaksud anak adalah seseorang sejak dalam kandungan
sampai sebelum berusia 18 (delapan belas tahun) tahun.

Junevi Mariyanti Manalu, Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Ditinjau
dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Batam), 2015

1.2

Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan
yang harus atau dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani
anak

yang

berhadapan

dengan

hukum.

Hukum internasional

mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan
penghormatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
melalui

pengembangan

hukum,

prosedur,

kewenangan,

dan

institusi (kelembagaan). 2
Beijing Rules memberikan mandat kepada negara-negara
untuk melakukan riset sebagai suatu dasar untuk merencanakan,
merumuskan kebijakan dan evaluasi.
Hal paling perinsip dari Beijing Rules antara lain : 3
a.

Peradilan bagi anak hendaknya dipandang sebagai suatu
yang

integeral dari proses pembangunan nasional setiap

negara, dalam suatu kerangka menyeluruh dari keadilan
sosial bagi seluruh anak,

dengan demikian, pada saat

bersamaan, memberikan andil bagi perlindungan kaum muda
dan pemeliharaan ketertiban yang damai dalam masyarakat
(1.4).
b.

Seorang anak adalah seorang anak atau orang muda

yang

2

Inter-Parliamentary Union & UNICEF, 2006, Improving the Protection of Children in
Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice, UNICEF
ROSA, hal.2
3

Peraturan-peraturan minimum Standard Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai
Administrasi Peradilan Bagi Anak (Beijing Rules) disahkan melalui Resolusi Majelis PBB
No.4033 Tanggal 29 Nopember 1985
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menurut

sistem hukum masing-masing, dapat diperlakukan

atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari
perlakuan terhadap orang dewasa.(2.2.a)
c.

Hak privasi seorang anak hedaknya dihormati pada seluruh
tahap untuk menghindarkan terjadinya kerugian terhadapnya
oleh publisitas yang tidak sepantasnya atau oleh proses
percepatan (8.1). Pada perinsipnya, keterangan yang dapat
mengarah pada terungkapnya identitas seorang pelanggar
hukum

berusia

muda

hendaknya

tidak

diumumkan

ke

khalayak (8.2)
d.

Pertimbangan

akan

diberikan,

menangani

pelanggar

menggunakan

pengadilan

bilamana

layak,

untuk

hukum

berusia

muda

tanpa

formal

oleh

pihak berwenang

yang berkompenten (11.1)
e.

Penahanan sebelum pengadilan hendaknya hanya digunakan
sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu
sesingkat

mungkin

(13.1).

Dimana

mungkin,

penahan

sebelum pengadilan akan diganti dengan langkah-langkah
alternatif, seperti, pengawasan ketat, perawatan intensif atau
penempatan pada sebuah keluarga atau pada suatu tempat
pendidikan atau rumah (13.2).
Prinsip tersebut menjelaskan bahaya akan ”pencemaran
kejahatan” bagi anak sementara

dalam penahanan sebelum
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pengadilan tidak boleh diremehkan. Dengan demikian adalah
penting untuk menekankan perlunya langkah-langkah alternatif.
Dari

prinsip-prinsip

tersebut

diatas

memberikan

penjelasan akan pentingnya perlindungan terhadap anak akan
privasi orang-orang berusia muda (anak dan anak remaja) sangat
rentan terhadap

stigmatisasi dan pentingnya melindungi anak

dari pengaruh-pengaruh merugikan yang ada diakibatkan oleh
publikasi di media masa. Peraturan harus sesuai dengan prinsipprinsip yang terkandung dalam konvensi hak- hak anak, terutama
prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Keenam mengenai
Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku
Pelangaran Hukum, pada resolusi 4 mengenai standarstandar peradilan bagi anak merinci bahwa peraturanperaturan tersebut, antara lain, akan mencerminkan
prinsip dasar bahwa penahanan pra peradilan hanya akan
digunakan sebagai pilihan terakhir, bahwa tidak satupun
anak-anak dibawah umur dapat ditahan dalam suatu
fasilitas dimana mereka rawan terhadap pengaruhpengaruh negatif dari tahanan-tahanan dewa sa dan
bahwa pertimbangan
harus selalu diberikan terhadap
keperluan-keperluan khusus berkaitan dengan tahap
pertumbuhan mereka. 4
Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum
(children in conflict with the law), dimaknai sebagai :
Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan
dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang
bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak

4

Majelis Umum (Mukadimah) Peraturan Peraturan Minimum Standard Perserikatan
Bangsa- Bangsa Mengenai Admnistrasi Peradilan Bagi Anak (”Beijing Rules”)
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pidana. 5
Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan
sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan
pidana karena:
1. Disangka,

didakwa,

atau

dinyatakan

terbukti

bersalah

melanggar hukum; atau 2) Telah menjadi korban akibat
perbuatan

pelanggaran

hukum

yang

dilakukan

orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
2. Telah

melihat,

mendengar,

merasakan,

atau mengetahui

suatu peristiwa pelanggaran hukum. 6
Dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan
dengan hukum dapat dibagi menjadi :
1. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
2. Korban tindak pidana;
3. Saksi suatu tindak pidana. 7
Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi definisi
sebegai berikut:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya
disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tajakaphun
yang diduga melakukan tindak pidana.”
5

UNICEF, 2006, Child Protection Information Sheet, Child Protection INFORMATION

Sheet
6
7

Op.Cit, hal. 17
Ibid
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Menurut pendapat dari pakar hukum Romli Atmasasmita
dan Wagiati Soetodjo,

motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari

kenakalan anak :
1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anakanak adalah :
a. Faktor intelegentia;
b. Faktor usia;
c. Faktor kelamin;
d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :
a. Faktor rumah tangga;
b. Faktor pendidikan dan sekolah;
c. Faktor pergaulan anak;
d. Faktor mass media. 8

Kenakalan anak disebut juga dengan Juvenile Deliquency.
Juvenile atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia
berarti anak-anak; anak muda, sedangkan Deliquency artinya
terabaikan atau mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi
jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Kamus Besar
Bahasa Indonesia, delikuensi diartikan sebagai tingkah laku yang
menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam
suatu masyarakat. 9
Perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan
tersebut bertentangan dengan

8
9

norma yang ada dalam masyarakat

Op.Cit, hal. 17
Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. Hlm.334)
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dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang
didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. 10
Menurut pendapat dari pakar hukum Romli Atmasasmita
Juvenile Deliquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku
seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang
merupakan

pelanggaran

terhadap

norma-norma

hukum

yang

berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak
yang bersangkutan. 11
Pengertian Juvenile Deliquency menurut Kartini Kartono,
Juvenile Deliquency yaitu perilaku jahat / dursila, atau kejahatan /
kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi)
secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh
suatu

bentuk

mengembangkan

pengabaian
bentuk

sosial
pengabaian

sehingga
tingkah

mereka
laku

itu
yang

menyimpang. 12

2.

Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
2.1

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan pasal 1 ayat 3 menjelaskan definisi tentang
Lembaga Pemasyarakatan yang berbunyi:

10

Sudarsono, 1991, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 10.
Romli Atmasasmita, 1983, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja(Selanjutnya disebut
dengan Romli I), Armico, Bandung, hal.40
12
Kartini Kartono, 1992, Pathologi Sosial( 2), Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta,
hal.7
11
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“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut
LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Lembaga Pemasyarakatan berasal dari dua kata yaitu
lembaga dan pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia pengertian lembaga dan pemasyarakatan adalah sebagai
berikut:
• Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan
suatu penyelidikan atau usaha.
• Pemasyarakatan
kegiatan

yang

adalah

nama

keseluruhannya

yang

mencakup

dibawah

semua

pimpinan

dan

pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan
dengan

pertolongan

bantuan

atau

tutuntan

kepada

hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau
yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan
dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakat.
Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga
Pemasyarakatan
menjadi
narapidana,

(Lapas)

adalah

wadah/menampung

suatu badan
kegiatan

baik pembinaan secara fisik

hukum yang

pembinaan

bagi

maupun pembinaan

secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah
masyarakat.
Lembaga Pemasyarakatan sering disingkat dengan istilah

”LAPAS”, dimana hal ini merupakan tempat terpidana untuk
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menjalani hukuman pidananya baik yang menjalani hukuman
penjara maupun kurungan. Menurut Satjipto Rahardjo, narapidana
bukan orang hukuman melainkan orang tersesat dan kesempatan
untuk bertobat, tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan
melainkan melalui bimbingan. 13
Lembaga

Pemasyarakatan

merupakan

Unit

Pelaksana

Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian
Hukum

dan

Pemasyarakatan

Hak

Asasi

bisa

Manusia.

narapidana

Penghuni

atau

Lembaga

Warga

Binaan

Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan,
maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan
dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.
Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis
dibidang

pembinaan

bertanggung jawab

narapidana

berada

di

bawah

dan

langsung kepada Kepala Kantor Wilayah

Departemen Hukum dan HAM.
Lembaga Pemasyarakatan anak adalah tempat pendidikan
dan pembinaan bagi anak pidana, anak negara dan anak sipil,
apabila disuatu tempat belum ada LAPAS anak maka anak didik
pemasyarakatan ditempatkan di LAPAS namun penempatannya
dipisahkan

dengan narapidana

dewasa.

Salah satu hal ini

merupakan suatu bentuk kekhususan yang terdapat dalam proses
13

Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, Lembaga Pemasyarakatan
Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.38
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penanganan anak

yang bermasalah dengan hukum sehingga

prinsip ini diharapkan dalam pelaksanaannya atau secara formil
dilakukan oleh para aparat penegak hukum yang yang terkait
dengan anak yang bermasalah dengan hukum.
Lembaga
kabupaten

atau

Pemasyarakatan
kotamadya,

didirikan

namun

bila

disetiap

ibukota

diperlukan

dapat

didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Hal
tersebut

dimaksudkan

guna

meningkatkan

mutu

pelayanan

hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan
pemasyarakatan

dan

keluarganya

dengan

memperhatikan

perkembangan wilayah atau luar wilayah, pertambahan penduduk
dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah
kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan.
2.2

Perbedaan Lembaga Pemasyarakatan ( LAPAS) dan Rumah
Tahanan (Rutan)
Dalam sistem hukum pidana Indonesia kita juga mengenal
istilah Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dengan kata lain, Rutan
adalah bagian dari Lembaga Tahanan/Lembaga Penahanan. Rumah
Tahanan

Negara

(disingkat

Rutan)

adalah

tempat

tersangka

atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan
Tahanan
bawah

di

Negara

sidang

pengadilan

merupakan

unit

Kementerian Hukum dan Hak

di

Indonesia.

pelaksana

Rumah

teknis

di

Asasi Manusia yang
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sebelumnya dibawah Departemen Kehakiman.
Rutan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota,
dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam
rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tinggi, dan Mahkamah Agung.
Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang
memiliki fungsi berbeda. Berikut ini adalah beberapa perbedaan
antara Rutan dengan Lapas:
Tabel 2.1
Perbedaan antara Rutan Dengan Lapas

Rutan

Lapas

Tempat tersangka/terdakwa ditahan sementara Tempat untuk melaksanakan pembinaan
sebelum keluarnya putusan pengadilan yang Narapidana
dan
Anak
Didik
berkekuatan hukum tetap guna menghindari Pemasyarakatan.
tersangka/ terdakwa tersebut melarikan diri
atau mengulangi perbuatannya.
Yang menghuni Rutan adalah tersangka atau Yang
menghuni
terdakwa
narapidana/terpidana

Lapas

adalah

Waktu/lamanya penahanan adalah selama Waktu/lamanya
pembinaan adalah
proses
penyidikan,
penuntutan,
dan selama
proses
hukuman/menjalani
pemeriksaan di sidang pengadilan
sanksi pidana
Tahanan ditahan di Rutan selama proses Narapidana dibina di Lapas setelah
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di dijatuhi putusan hakim yang telah
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan berkekuatan hukum tetap
Mahkamah Agung

Meski berbeda pada prinsipnya, Rutan dan Lapas memiliki
beberapa persamaan. Kesamaan antara Rutan dengan Lapas di
antaranya, baik Rutan maupun Lapas merupakan Unit Pelaksana
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Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia menurut pasal 2 ayat 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan
Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab
Perawatan

Tahanan.

Selain

itu,

penempatan penghuni Rutan

maupun Lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis
kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan diatur pada pasal 12
Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang
Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan
Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
2.3

Sistem Pemasyarakatan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan
Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa
Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen
atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan
aliran

informasi,

materi atau

energi untuk

mencapai suatu

tujuan. 14
Dalam Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan, ditentukan bahwa:
“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai
arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan
secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan
masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan
Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki
14

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem, diakses pada 22 Desember 2015
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diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif
berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.
Kemudian dalan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:
“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka
membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi
manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki
diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat
aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung
jawab”.
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa
pemerintah telah memberikan

sebuah

upaya yang

signifikan

untuk melakukan perubahan terhadap kondisi terpidana melalui
proses

pembinaan

dan

pendidikan

dan

memperlakukan

narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak terpidana.
Pelaksanaan

pidana

penjara

dengan

Sistem

Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dwidja
Piyatno menyatakan bahwa : 15
Penjelasan
umum
Undang-Undang
Pemasyarakatan
yang merupakam
dasar
yuridis
filosofis
tentang
pelaksanaan
sistem
Pemasyarakatan
di
indonesia
dinyatakan bahwa:
1. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila,
15

Dwidja Priyatno. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Bandung: PT.
Refika Aditama. 2006, hlm. 102.
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pemikiran-pemikiran
baru
mengenai
fungsi
pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi
juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan registrasi
sosial warga binaan pemasyaraktan telah melahirkan
suatu sistem pembinaan yang lebih dari 30 tahun
yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan;
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai
tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana
bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat
(Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penentuan
serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan
47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan
masih berrtolak dari asas dan sistem pemenjaraan.
Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur
balas dendam dan penjeranaan, sehingga institusi yang
dipergunakan sebagai temapat
pembinaan adalah
rumah
penjara
bagi narapidana dan rumah
pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada
unsur balas dendam dan
penjeraan yang disertai
dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsurangsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana
yang tidak sejalan dengan kinsep rehabilitasi dan
registrasi
sosial,
agar
narapidana
menyadari
kesalahannya,
tidak
lagi
berkehendak
untuk
melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga
masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga,
dan lingkungannya.
Berdasarkan
1964

pemikiran tersebut,

maka

sejak

Tahun

sistem pembinaan narapidana dan anak pidana telah

berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi
sistem pemasyarakatan.

Begitu pula institusinya yang semula

disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah
menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi
Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J/H/G/8/506 tanggal 17
Juni 1964.
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Sebagaimana

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa
sistem pembinaan di Lapas dilaksanakan berdasarkan asas-asas
berikut :
1. Asas Pengayoman
Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah
dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan
diulanginya
tindak
pidana
oleh
warga
binaan
pemasyarakatan, juga memberi bekal kepada kehidupan
warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang berguna
di dalam masyarakat.
2. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
Warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan
pelayanan yang sama
di dalam LAPAS,
tanpa
membedakan orangnya.
3. Asas Pendidikan
Di dalam lapas warga binaan pemasyarakatan mendapat
pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pancasila.
Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan,
keterampilan,
pendidikan
kerohaniandan
kesempatan
menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing- masing.
4. Asas Pembimbingan
Warga binaan pemasyarakatan di Lapas juga
mendapat
pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan pancasila
dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan,
pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan
ibadah agama.
5. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
Warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai
manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya
6. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-Satunya Penderitaan
Warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lapas
untuk
jangka
waktu
tertentu
sesuai
dengan
keputusan/penetapan hakim. Maksud penempatan itu adalah
untuk memberi
kesempatan kepada negara untuk
memperbaikinya, melaui pendidikan dan pembinaan. Selama
dalam
Lapas
warga
binaan pemasyarakatan tetap
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memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya
manusia. Atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap
dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan,
makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan,
olah raga atau rekreasi. Warga binaan pemasyarakatan tidak
boleh diperlakukan diluar ketentuan undang-undang, seperti
dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan
satu-satunya yang dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan
kemerdekaan.
7. Asas Berhubungan dengan Keluaraga atau Orang-Orang
Tertentu
Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkandan
dikenalakan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan
dari masyarakat. Untuk itu , ia tetap harus dapat
berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan,
hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang
bebas
dan
kesempatan
berkumpul dengan bersama
sahabat dan keluaraga seperti program cuti mengunjungi
keluarga.
2.4

Sistem Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Anak
Penempatan secara khusus dalam Lapas Anak berarti
pembinaan

narapidana

pemasyarakatan.

anak

dilakukan

dalam

sistem

Menurut ketentuan Pasal 60 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
bahwa Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lapas yang
terpisah dari narapidana dewasa. Anak yang ditempatkan di
Lapas Anak, berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik
formal maupun informal sesuai bakat dan kemampuan, serta
memperoleh hak lain.
Guna

melaksanakan

pemasyarakatan

dan

sistem

pemasyarakatan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga, yaitu
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Lapas yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan
narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 3 UU
No. 12 Tahun 1995). Mengacu ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada
Bab VI dengan judul Lembaga Pemasyarakatan Anak Pasal 60,
menentukan:
1. Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lapas Anak
harus terpisah dari orang dewasa.
2. Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan
sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Darwan Print dalam bukunya menyatakan bahwa : 16
“Melalui
pelaksanaan
pembinaan
dengan
sistem
pemasyarakatan maka Anak
Didik
Pemasyarakatan
diharapkan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan
tidak mengulangi tindak pidana lagi.
Pada
akhirnya
diharapkan dapat
diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dan dapat ikut aktif berperan dalam
pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga
yang baik dan bertanggung jawab”.
Untuk

pelaksanaan pembinaan terhadap anak

pelaku

tindak pidana di Lapas Anak diatur di Pasal 20 UndangUndang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa
dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lapas Anak
dilakukan

penggolongan

berdasarkan

umur,

jenis

kelamin,

lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria

16

Darwan Print. 2003.Hukum Anak Indonesia. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 58.
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lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik
Pemasyarakatan sesuai dengan sistem pemasyarakatan maka
Lapas Anak terlebih dahulu telah mempertimbangkan bahwa
usia kematangan jiwa antara terpidana dewasa berbeda dengan
terpidana anak dengan ciri khas yang masih bersifat labil dan
belum memiliki kematangan jiwa, sehingga terhadap terpidana
anak perlu diterapkan metode pendekatan yang tepat dan terbaik
bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut.
Metode pembinaan atau bimbingan yang ada di dalam
Lapas, sebagai berikut:
1. Pembinaan

berupa

interaksi

langsung

yang

bersifat

kekeluargaan antara pembinaan dengan yang dibina.
2. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah
tingkahlakunya

melalui

keteladanan

dan

memperlakukan

adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya
untuk hal- hal
didik

yang terpuji. Dengan menempatkan anak

pemasyarakatan

sebagai

manusia

yang

memiliki

potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajiban yang
sama dengan manusia lain.
3. Pembinaan berencana secara terus menerus dan sistematis.
4. Pemeliharaan

dengan

peningkatan

langkah-langkah

keamanan yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.
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5. Pendekatan individual dan kelompok.
6. Untuk

menambah kesungguhan, keikhlasan, dan tanggung

jawab melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan dan
keteladanan dalam pengabdian terhadap negara, hukum, dan
masyarakat.

Petugas

pemasyarakatan sebaiknya memiliki

kode perilaku dan dirumuskan dalam bentuk “Etos Kerja”,
yang berisi petugas Pemasyarakatan adalah abdi hukum,
pembina

narapidana

atau

anak

didik

dan

pengayom

masyarakat, wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil
dalam pelaksanaan tugas, bertekad menjadi suri tauladan
dalam

mewujudkan

tujuan

sistem pemasyarakatan yang

berdasarkan Pancasila.
Gasti

Rhamawati

dalam

hasil

penelitiannya

mengungkapkan ruang lingkup pembinaan terbagi ke dalam dua
bidang yaitu bidang pembinaan kepribadian dan pembinaan
kemandirian. Pembinaan dan pendidikan kepribadian yang ada di
dalam Lapas Anak, sebagai berikut: 17
a. Pembinaan dan pendidikan kesadaran beragama.
b. Pembinaan dan pendidikan kesadaran berbangsadan bernegara.
c. Pembinaan dan pendidikan kemampuan intelektual
(kecerdasan).
d. Pembinaan dan pendidikan kesadaran hukum.
e. Pembinaan dan pendidikan mengintegrasikan diri dengan
masyarakat.
17

Gasti Ratnawati. Pola Pembinaan NAPI Anak sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan
Kebutuhan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Malang.PDF. hlm.21-22
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a.
b.
c.
d.

Sedangkan pembinaan kemandirian diberikan melalui
program- program, sebagai berikut:
Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.
Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
Keterampilan yang disesuaikan dengan bakat masing-masing.
Keterampilan untuk
mendukung
usaha-usaha
industri
atau kegiatan pertanian.

Setiap Warga Binaan atau anak didik wajib mengikuti
semua program pendidikan yang diberikan yang meliputi:
a. Pendidikan umum, Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan
Kejar Paket C
b. Pendidikan ketrampilan, misalnya pembuatan keset, kursi
atau meja, dan lain- lain.
c. Pembinaan Mental Spiritual, pendidikan Agama dan budi
pekerti.
d. Sosial dan Budaya, kunjungan keluarga dan belajar
kesenian (nasional dan tradisional).
e. Kegiatan Rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesegaran
jasmani dan rohani melalui olah raga, nonton TV,
perpustakaan, dan sebagainya.
Semua program pembinaan tersebut dilaksanakan oleh
Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan dibantu dan mendapat
daya dukung dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan
sesuai dengan bidang yang ada dalam program pembinaan
tersebut, dengan melakukan kerjasama baik
swadaya

masyarakat

maupun

dengan

dengan

lembaga

lembaga pemerintahan

seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan
Perindustrian dan lembaga-lembaga lain.
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2.7

Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan Anak
Sistem
kesatuan

pemasyarakatan

penegakan

pelaksanaannya

tidak

merupakan

hukum

pidana,

dapat dipisahkan

suatu
oleh

dari

rangkaian

karena

itu

pengembangan

konsepsi umum mengenai pemidanaan. Anak yang bersalah
pemidanaannya ditempatkan di Lemabaga Pemasyarakatan Anak.
Penempatan anak yang salah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan
Anak,

dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-

masing.
Lembaga

Pemasya rakatan

sebagai

ujung

tombak

pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai
tujuan tersebut
reintegrasi.

diatas

melalui

pendidikan,

rehabilitasi,

dan

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk

mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga
yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap
kemungkinan diulanginya tindak

pidana oleh Warga

Binaan

Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang
tak

terpisahkan

dari

nilai-nilai

yang

terkandung

dalam

Pancasila.
Tujuan

dari

sistem

pemasyarakatan

sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan
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pemasyarakatan agar menjadi:
1. Seutuhnya;
2. Menyadari kesalahan;
3. Memperbaiki diri;
4. Tidak mengulangi tindak pidana;
5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
6. Dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
7. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik
dan bertanggung jawab.

Selanjutnya
pemasyarakatan

dijelaskan
berfungsi

juga

menyiapkan

bahwa

Sistem

Warga

Binaan

Pemasyrakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan
masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota
masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

3.

Tinjauan Umum Tentang Pembinaan
3.1

Pengertian Pembinaan
Pengertian

pembinaan

menurut

Kamus

Besar

Bahasa

Indonesia adalah:
(a) Proses, pembuatan, cara membina
(b) Pembaharuan, penyempurnaan
(c) Usaha,

tindakan

dan

kegiatan

yang

dilakukan yang

dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk
memperoleh hasil yang lebih baik.
Pembinaan

menurut

Pasal

1

angka

1

Peraturan
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Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada
Tuhan

YME,

intelektual,

sikap

dan

perilaku,

profesional,

kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan.
3.2

Tujuan Pembinaan
Tujuan

pembinaan

bagi

narapidana,

berkaitan

erat

dengan tujuan pemidanaan. Dalam Rancangan KUHP Nasional
telah diatur tujuan penjatuhan pidana yaitu :
1) Mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakan
norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2) Mengadakan

koreksi

terhadap

terpidana,

dengan

demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta
mampu untuk hidup bermasyarakat.
3) Menyelesaikan
pidana,

konflik

memulihkan

yang

ditimbulkan

keseimbangan

dan

oleh

tindak

mendatangkan

rasa damai dalam masyarakat
4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

18

Pembinaan terpidana itu bertujuan agar ia mempunyai
kesanggupan untuk mesunjadi peserta aktif dan kreatif dalam
kesatuan hubungan hidup sebagai warga masyarakat Indonesia

18

Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta :1993, hlm 33
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yang menghormati hukum, sadar akan bertanggung jawab dan
berguna. 19
3.3

Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak
Pembinaan narapidana harus dilaksanakan sesuai dengan
prinsip-prinsip pokok dalam pemasyarakatan sebagaimana telah
dikemukakan

dalam

Konferensi

Dinas

Direktorat

Pemasyarakatan yang pertama pada tanggal 27 April 1964 di
Lembang,

Bandung.

Prinsip-prinsip

pokok

pemasyarakatan

adalah sebagai berikut: 20
(a) Orang yang tersesat diayomi.
(b) Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam.
(c) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan
dengan bimbingan.
(d) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk
(e) Narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat.
(f) Pekerjaan tidak boleh sekedar mengisi waktu
(g) Bimbingan harus berdasarkan Pancasila.
(h) Tiap orang harus diperlakukan sebagai manusia.
(i) Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
(j) Perlu didirikan lembaga permasyarakatan baru.
Berdasarkan Pasal 5

19

Undang-Undang Nomor

12

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 50

20

Petrus Irawan Panjaitan, Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan dalam
Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. Hlm. 37
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tahun 1995, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan
atas:
(a)

pengayoman

(b)

persamaan perlakuan dan pelayanan

(c)

pendidikan

(d)

pembimbingan

(e)

penghormatan harkat dan martabat manusia.

(f)

kehilangan

kemerdekaan

merupakan

satu-satunya

penderitaan
(g)

terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan
keluarga atau orang-orang tertentu
Berdasarkan

pemasyarakatan

uraian
dan

mengenai

ketentuan

prinsip
sistem

pokok
pembinaan

pemasyarakatan dapat diketahui bahwa pembinaan Anak Pidana
harus dilaksanakan sesuai prinsip- prinsip pokok dan ketentuan
sistem pembinaan pemasyarakatan tersebut.

Pembinaan Anak

dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Anak yang dipisahkan
dari Lembaga Permasyarakatan dewasa karena bila dicampur
dikhawatirkan

Anak

akan

terpengaruh

hal-hal

buruk

dari

narapidana dewasa.
Pembinaan

yang

diberikan

kepada

Anak

meliputi

pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan
kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar
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Anak dapat menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa kapada Tuhan
YME dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan
masyarakat,

sedangkan

pembinaan

kemandirian

diarahkan

kepada pembinaan akal dan keterampilan Anak, agar mereka
dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas
dan bertanggung jawab.
Pembinaan Anak dapat dilakukan di dalam Lembaga
Pemasyarakatan dan dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan.
Pembinaan

Anak

yang

dilakukan

Pemasyarakatan

dilakukan
oleh

di

Lembaga

luar

Lembaga

Pemasyarakatan

disebut asimilasi yaitu proses pembinaan Anak

yang telah

memenuhi syarat tertentu dengan membaurkan mereka ketengahtengah masyarakat.
4.

Tinjauan Umum Tentang Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang
dalam dirinya

melekat

harkat

dan

martabat

sebagai

manusia

seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus
cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai
ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa
dan negara pada masa depan. Setiap anak diharapkan kelak mampu
memikul

tanggung

kesempatan yang
secara

optimal,

jawab

tersebut,

seluas-luasnya

untuk

maka

ia

tumbuh

perlu

mendapat

dan berkembang

baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak
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mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan
kesejahteraan anak dengan memberikan

jaminan terhadap pemenuhan

hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu
anak harus dilindungi berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi
anak.
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip dalam
perlindungan anak. Prinsip tersebut berasal dari Konvensi Hak Anak
yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun
1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child
(Konvensi tentang Hak Anak). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak
diatur dalam Article 3 Convention on The Rights of The Child. Dalam
pasal tersebut dinyatakan:
1.

In all actions concerning children, whether undertaken by public
or private
social welfare institutions, courts of law,
administrative authorities or legislative bodies, the best interests
of the child shall be a primary consideration.
2. States Parties undertake to ensure the child such protection and
care as is necessary for his or her well-being, taking into
account the rights and duties of his or her parents, legal
guardians, or other individuals legally responsible for him or
her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and
administrative measures.
3. States Parties shall ensure that the institutions, services and
facilities responsible for the care or protection of children shall
conform with the standards established by competent authorities,
particularly in the areas of safety, health, in the number and
suitability of their staff, as well as competent supervision.
1.

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang
dilakukan
oleh
lembaga-lembaga
publik
atau
swasta
kesejahteraan sosial, pengadilan hukum, penguasa administratif
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atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus
menjadi pertimbangan utama.
2. Negara-negara Pihak untuk menjamin perlindungan seperti anak
dan perawatan seperti yang diperlukan untuk nya kesejahteraan,
dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tuanya,
wali hukum, atau orang lain secara hukum bertanggung jawab
untuk dia, dan, untuk tujuan ini, harus mengambil semua
tindakan legislatif dan administratif yang tepat.
3. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa institusi, pelayanan
dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan
perlindungan anak harus sesuai dengan standar yang ditetapkan
oleh otoritas yang kompeten, khususnya di bidang keselamatan,
kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf mereka, serta
pengawasan yang kompeten.

Pasal 3 sangat penting artinya dalam konvensi itu karena pasal
tersebut mengakui bahwa para pejabat negara yang bersangkutan
harus memberi bobot pada hak anak. Pasal 3 mengandung makna
bahwa di semua tindakan mengenai anak, apakah itu diambil oleh
lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, pengadilan, pejabat
pemerintah, atau badan-badan legislative, kepentingan terbaik anak harus
menjadi bahan pertimbangan utama. Negara-negara pihak berjanji untuk
memastikan agar anak mendapat perlindungan dan pemeliharaan yang
diperlukan bagi kesejahteraannya,
kewajiban orang tua,

dengan memperhatikan hak

dan

wali atau orang lain yang secara hukum

bertanggung jawab atas anak tersebut dan untuk tujuan ini, harus
mengambil semua tindakan legislative dan administratif yang tepat. 21
Perlindungan anak merupakan tindakan holistik yang melibatkan semua

21

Rhona K.M. Smith et.al., op.cit., h. 140
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pihak.
Prinsip

kepentingan

terbaik

bagi

anak

sebagaimana

yang

tercantum dalam Convention on The Rights of The Child diatur juga
dalam

Pasal 2 Undang-undang Nomor 35

Tahun 2014

tentang

Perlindungan Anak yang juga menyatakan bahwa:
“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan
berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta prinsip- prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak
meliputi:
a. Non diskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak.”

Pasal

3

Undang-Undang Nomor

35

Tahun 2014

tentang

Perlindungan Anak mengemukakan bahwa:
“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hakhak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi,
demi
terwujudnya
anak
Indonesia
yang
berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”
Kemudian dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak menyebutkan bahwa:
Pasal 2
“Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:
a.
perlindungan;
b.
keadilan;
c.
nondiskriminasi;
d.
kepentingan terbaik bagi Anak;
e.
penghargaan terhadap pendapat Anak;
f.
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
g.
pembinaan dan pembimbingan Anak;
h.
proporsional;
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i.
j.

perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya
terakhir; dan
penghindaran pembalasan.”

Kepentingan terbaik bagi anak menjadikan anak sebagai subjek
yang harus dilindungi. Mengenai pengertian kepentingan terbaik bagi
anak, UNHCR menyatakan sebagai berikut:
While the term “best interests” broadly describes the well-being
of a child, it is not possible to give a conclusive definition of
what is in the best interests of the child, as this depends on a
variety of individual circumstances, such as the age and the level
of maturity of the child, the presence or absence of parents, the
child‟s environment, etc. The term “best interests” should,
however, be interpreted and applied in conjunction with the
CRC and other international legal norms. It is important to be
aware that for certain specific actions, including adoption and
separation from parents against their will, the CRC requires
that the best interests be the determining factor, whereas for
other actions it has to be a primary consideration, which does
not exclude other considerations to be taken into account. 22
Istilah “kepentingan terbaik” secara luas menggambarkan
kesejahteraan anak, tidak mungkin untuk memberikan definisi
yang konklusif dari apa yang ada dalam kepentingan terbaik bagi
anak, karena hal ini tergantung pada berbagai keadaan individu,
seperti usia dan tingkat kematangan anak, ada atau tidak
adanya orang tua, lingkungan anak, dan lain-lain. Istilah
“kepentingan terbaik” harus, ditafsirkan dan diterapkan dalam
hubungannya dengan konvensi hak anak dan norma-norma
hukum internasional lainnya. Adalah penting untuk menyadari
bahwa tindakan spesifik tertentu, termasuk adopsi dan
pemisahan dari orang tua bertentangan dengan keinginan
mereka, konvensi hak anak mensyaratkan bahwa kepentingan
terbaik menjadi faktor penentu, sedangkan untuk tindakan lain
itu
harus
menjadi
pertimbangan
utama,
yang tidak
mengecualikan pertimbangan lain yang harus diperhitungkan.
Kepentingan

terbaik

bagi anak

merupakan suatu kondisi

dimana kebutuhan anak dapat terpenuhi baik kebutuhan yang bersifat
22

UNHCR Guidelines on Formal Determination of the Best Interests of the Child
Provisional Release, May 2006
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lahir maupun kebutuhan

yang

bersifat

selalu menempatkan kepentingan anak
Upaya-upaya

dalam

batin.

Perlindungan anak

dalam posisi yang utama.

mewujudkan perlindungan anak saling terkait

demi tumbuh kembang yang optimal bagi anak.
Hal tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada gambar berikut:

23

Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Kelangsungan Hidup dan
Perkembangan

Partisipasi Anak

Non diskriminasi

Gambar 2.1 Prinsip Perlindungan Anak
Terkait

dengan kebijakan publik

anak,

yang

menghormati,

melindungi, dan

memenuhi

dalam

dan anggaran publik sebagaimana diatur Pasal 4 KHA,

regulasi

hak-hak

dalam rangka

termanifestasikan

tindakan-tindakan dalam pasal tersebut meliputi: 24
1. Memastikan bahwa
semua peraturan perundang-undangan
(legislative policy) secara penuh berkesesuaian dengan prinsipprinsip dan ketentuan KHA ;
2. Membuat suatu strategi nasional secara komprehensif guna
memenuhi dan melindungi hak-hak anak ;
3. Pengalokasian dan analisis anggaran publik berdasarkan
23

M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 31
Rachel Hodgkin dan Peter Newell, 1998, Implementation Handbook for the Convention on
the Rights of the Child, UNICEF, New York, USA, h. 57 – 67
24
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kepentingan terbaik untuk anak.

Pelaksanaan perlindungan anak
Konvensi Hak Anak.

Kovensi Hak

di Indonesia
Anak

mengacu pada

tersebut menjadi latar

belakang pengaturan perlindungan hak anak di Indonesia. Kemajuan
perlindungan anak di Indonesia dilaporkan kepada komite hak anak
secara berkala. Komite hak anak akan mengevaluasi pemenuhan hak
anak dari masing- masing negara peserta.
B. Landasan Teori
1.

Teori Progresif
Teori ini merupakan

teori yang

dicanangkan

oleh Satjipto

Rahardjo. Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, terdapat 2 macam tipe
penegakan hukum progresif :
1. Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif.
Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang
memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif;
2. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual
dan ilmuan serta teoritisi hukum Indonesia. 25

Menurut Satjipto penafsiran hukum progresif dibutuhkan untuk
kembali memanusiakan aturan hukum yang sangat kaku, cara itu berguna
25

Subur Tjahjono, Identifikasi Hukum Progresif Di Indonesia, Serial Online Juli 30, 2011,
availaible from : URL: http://www.scribd.com/doc/21741046/Identifikasi-Hukum-Progresif-DiIndonesia
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agar hukum mampu mencapai kehendak tertinggi dari keinginan manusia
di dunia yaitu kebahagian. Hukum berfungsi mencapat harapan-harapan
tersebut,

menurut

Satjipto

hendaknya

hukum

bisa

memberikan

kebahagian kepada rakyat dan bangsanya. 26
Munculnya Hukum progresif adalah untuk menegaskan bahwa
hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. “Hukum itu bukan
hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan
cita-cita.” Dalam satu dekade terakhir, Satjipto Rahardjo menekankan
satu

hal

manusia”.

penting,

bahwa

“tujuan

hukum

Mengingatkan bahwa letak

adalah

membahagiakan

persoalan hukum adalah di

manusianya. Menurut beliau bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada
filosofi dasarnya, yaitu : hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut,
maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum
bertugas untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu
hukum

itu

bukan

merupakan

institusi yang

lepas

dari kepentingan

manusia. 27
Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaanya) harus menjadi
orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Melihat pemaparan teori
yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo tersebut, apabila dikaitkan dengan
pembahasan yang akan dibahas disini terkait dengan tindak pidana yang
dilakukan oleh anak maka dalam orientasi tersebut yaitu apabila suatu
tatanan hukum khususnya menganai pengadilan anak apabila dikaji dalam
26

Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum Progresif,, Penerbit Kompas, Jakarta, hal. 10.
Benard L.Tanya, Yoan N.Simanjuntak, Markus Y.Hage, Teori Hukum,Cetakan Kedua,
C.V. Kita, Surabaya, hal.246
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kosep fakta yang ada serta dianggap kurang atau tidak memiliki tujuan baik
secara

universal (internasional)

diperlukan

suatu

pemikiran

dan nasional maka pada hakekatnya

atau

konsep

bersifat

progresif

sehingga

penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum khususnya
terkait dengan proses peradilan pidana yang dilaluiny sehingga diharapkan
sesuai dengan instrumen Internasional dan nasional mengenai konsep
perlindungan anak sehingga tidak akan menimbulkan kerugian fisik ataupun
mental bagi pelaku anak yang bermasalah dengan hukum.

2.

Konsep Diversi dan Restorative Jaustice
Dunia hukum dalam beberapa tahun ini telah mengalami reformasi
cara pandang dalam penanganan anak yang melakukan kenakalan dan
perbuatan melanggar hukum. Banyak negara yang mulai meninggalkan
mekanisme peradilan anak yang bersifat represif dikarenakan kegagalan
sistem tersebut untuk memperbaiki tingkah laku dan mengurangi tingkat
kriminalitas yang dilakukan oleh anak.
Para pakar hukum dan pembuat kebijakan mulai memikirkan
alternatif solusi yang lebih tepat dalam penanganan anak dengan
memberikan perhatian lebih untuk melibatkan mereka secara langsung
(reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, berbeda dengan
cara penanganan orang dewasa. Hal ini dikarenakan peningkatan kesadaran
bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa. Masa anak-anak adalah
periode yang rentan dalam kondisi kejiwaaan dimana anak belum mandiri,
belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum
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terbentuk secara utuh, dengan kata lain keadaan psikologinya masih labil,
tidak independen, dan gampang terpengaruh.
Kondisi

demikian

menyebabkan

adanya

suatu

perbuatan

yang

dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh
anak itu sendiri, karena anak sebagai pelaku bukanlah sebagai pelaku murni
akan tetapi juga sebagai korban. Anak tidak seharusnya dihadapkan pada
sistem peradilan jika ada yang lebih baik demi kepentingan terbaik bagi
anak untuk menangani perbuatan anak yang melanggar hukum. Kesadaran
untuk

menjadikan

peradilan

pidana

sebagai

langkah

terakhir

untuk

menangani Anak Berhadapan dengan Hukum tercermin dari konvensi yang
disepakati oleh negara-negara di dunia. Bertolak dari pemaparan yang
dijelaskan diatas, maka kita akan berbicara dan menelaah kebijakan yang
bersifat alternatif, yaitu :

1. Konsep Diversi
Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan
tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri
anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh
proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran
manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat
aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang
melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari
proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang
dianggap lebih baik untuk anak. Berdasaran pikiran tersebut, maka
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lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut
diversi atau pengalihan.
Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata ” diversion”
pertama

kali

dikemukakan

sebagai kosa

kata

pada

laporan

pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi
Pidana Anak (President ’s Crime Commissions) Australia di Amerika
Serikat pada tahun 1990. 28
Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang
berbentuk seperti Diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan
berdirinya peradilan anak ( Children’s Courts) sebelum abad ke- 19
yaitu Diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi
untuk melakukan peringatan (policy cautioning). Prakteknya telah
berjalan dinegara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 , di ikuti
oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963. 29
Jack

E.

Bynum

dalam

bukunya

Juvenile

Delinquency

a

Sociological Approach menyatakan ”Diversion is an attempt to divert,
or channel out, youthful offender from the juvenile justice system
(Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau
menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari system peradilan
pidana). 30

28

Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak , Jurnal Equality, 2008.hlm.1
29
Ibid
30
Marlina, 2007, Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap
Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan,
hlm. 83
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Secara umum diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus
anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal
dengan atau tanpa syarat.

31

Dari ketentuan substantive UU No.3 tahun

1997 yang mengatur tentang peradilan anak nakal tidak ada mengatur
tentang diversi, yaitu membuat pengaturan dari bentuk penyimpangan
penanganan anak pelaku delinkuen di luar jalur yustisial konvensional
sebagaimana dikehendaki dalam Commentary Rule 11 Resolusi PBB
40/33, UN Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile
Justice. 32 Diversi sangat penting untuk diperhatikan dalam penanganan
anak pelaku delinkuen, diversi dapat menghindarkan anak dari proses
stigmatisasi yang lazimnya terjadi dalam proses pemidanaan anak lewat
sistem peradilan pidana anak.
Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan
program diversi yang dapat dilaksanakan yaitu :
a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu
aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab
pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada
persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima
tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya
kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service
orientation),

yaitu

melaksanakan

fungsi

untuk

mengawasi,

31

Ibid. Hlm. 16
M.Musa, 2008, Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak
Indonesia, Serial Online Februari 14, 2009, availaible from : URL: Hukum
Online.com/2009/02/14/ Peradilan-Restoratif-Suatu-Pemikiran-Alternatif-System-Peradilan-Anak
32
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mencampuri,

memperbaiki

dan

menyediakan

pelayanan

pada

pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga
pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
c. Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or
restorative

justice

orientation), yaitu melindungi masyarakat,

memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada
korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara
korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang
terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan
tindakan pada pelaku. 33
Kepada

Kepolisian

diarahkan

agar

sedapat

mungkin

mengembangkan prinsip diversi dalam model restorative justice guna
memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yakni dengan
membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan
anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak
akibat

kegagalan/kesalahan

orang

dewasa

dalam

mendidik

dan

mengawal anak sampai usia dewasa. Tindak pidana anak juga harus
dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar
manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau
seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat
segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui kelibatan semua pihak
untuk mengambil peran guna

33

mancari solusi terbaik, baik bagi

Loc.Cit
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kepentingan

pihak-pihak

yang

menjadi

korban

dan

juga

bagi

kepentingan anak sebagai pelaku di masa sekarang dan dimasa datang.
Setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat diproses dengan
pendekatan restorative justice sehingga menjauhkan anak dari proses
hukum formal/pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis
dan stigmasasi serta dampak buruk lainnya sebagai ekses penegakan
hukum. Penahanan terhadap anak hanya dilakukan ketika sudah tidak
ada jalan lain dan merupakan langkah terakhir (ultimum remidium), dan
pelaksanaanya harus dipisahkan dari tahanan dewasa. 34
Pengaturan lain mengenai pemberlakuan diversi dapat pula
dilakukan dengan merujuk pada Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian
Republik Indonesia No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip
Dan Standar HAM Penyelenggaraan Tugas POLRI, dimana dalam
melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap anak, petugas wajib
mempertimbangkan:
a. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
b. hak untuk didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas);
c.

hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali; dan

d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak
Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri
untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan
terbaik bagi anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan
hukum.

34

Ibid Butir Lima
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Dasar hukum penerapan diversi ini adalah Pasal 18 ayat 1 huruf L
yang diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:
“Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut
tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan
kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya
tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan
masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan
pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang
memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.”
Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk

dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat
lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak
nakal”,

karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak

sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.
Adapun tujuan dari diversi yaitu ;
1) Untuk menghindari penahanan ;
2) Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat ;
3) Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku ;
4) Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya;
5) Untuk mencegah pengulangan tindak pidana;
6) Untuk

memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi

korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal ;
7) Program diversi juga akan menghindari anak mengikuti proses
system peradilan ;
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8) Lebih lanjut program ini akan menjauhkan anak-anak dari
pengaruh-pengaruh dan implikasi negative dari proses peradilan
tersebut. 35
Dalam ketentuan hukum di Indonesia, pelaksanaan Diversi hanya
dimungkinkan
kewenangan

ditingkat
dari

penyidikan

kepolisian,

artinya

sementara

di

hanya
lembaga

merupakan
lain

seperti

Kejaksaan, Kehakiman, atau Lembaga pemasyarakatan belum ada aturan
yang mengaturnya.

Hal ini yang harusnya

mulai dipikirkan oleh

pemerintah agar penerapan diversi ini dapat berjalan dalam semua tahap
proses peradilan. Keberadaan Diversi ini sangat diperlukan, sebab
melalui Diversi tersebut penuntutan pidana gugur dan criminal track –
record anakpun serta stigmatisasi anak tidak terjadi. 36

2. Restorative Justice
Konvensi Negara-negara di dunia mencerminkan paradigma
baru untuk menghindari peradilan pidana anak. Restorative Justice
(keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer di berbagai
belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan
hukum Keadilan restoratif (restoratif justice) merupakan hal yang
relatif baru

di Indonesia,

meskipun

demikian

dalam hal ini

restorative justice memiliki cara pandang yang berbeda dalam
menyikapi masalah delinkuensi anak.
35

Lushiana Primasari, Lushiana Primasari, Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi
Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Serial Online September 16, 2009, availaible from :
URL:http:Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-BerhadapanDengan-Hukum.com, hal.3
36
Ibid
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Konsep Restorative Justice telah muncul lebih dari dua puluh
tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana
anak. Sebagaimana dikemukakan oleh John Braithwaite bahwa
restorative justice sebuah arah baru antara “justice” dan “welfare
model”, kemudian antara “retribution” dan “rehabilitatioin”.
Perubahan paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana
merupakan fenomena yang sudah mendunia dewasa ini. Masyarakat
Internasional semakin menyadari dan menyepakati bahwa perlu ada
perubahan pola pikir yang radikal dalam menangani permasalahan
Anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan anak yang
sekarang berlandaskan pada keadilan retributive (menekankan keadilan
pada pembalasan) dan restitutive (menekankan keadilan atas dasar
pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negara
yang didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan
Hakim).
Pelaku dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum dan
korbannya sedikit sekali diberikan kesempatan untuk menyampaikan
versi keadilan yang mereka inginkan. Negara yang menentukan derajat
keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara pada
pelaku, karena itu tak heran tindak kriminal yang dilakukan anak yang
berhadapan dengan hukum semakin meningkat karena di penjara
mereka justru mendapat tambahan ilmu untuk melakukan kejahatan dan
kemudian merekrut anak lain untuk mengikutinya.
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Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai
konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana
(formal dan materil). Restorative Justice harus juga diamati dari segi
kriminologi dan sistem pemasyarakatan. 37 Kenyataan yang ada saat ini,
sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan
terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi
korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong
kedepan konsep ”restorative justice”.
Menurut

Bagir

Manan,

menguraikan

tentang

substansi

”restorative justice” berisi prinsip-prinsip, antara lain: ”Membangun
partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat
menyelesaikan suatu peristiwa

atau tindak pidana. Menempatkan

pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ”stakeholders” yang bekerja
bersama

dan

langsung

berusaha

menemukan

penyelesaian yang

dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)”. 38
Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum
hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan
sedapat

mungkin

menghindarkan

anak

dari

lembaga

peradilan.

Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya
terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan
kekeluargaan telah ditempuh. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan
restoratif adalah :

37

Bagir Manan, Retorative Justice (Suatu Perkenalan),dalam Refleksi Dinamika Hukum
Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta:2008, hal. 4.
38
Ibid, hal.7
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1. Membuat pelanggar bertangung jawab untuk memperbaiki kerugian
yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan
kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya
secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, sekolah, dan
teman sebaya;
4. Menciptakan

fórum

untuk

bekerjasama

dalam

menyelesaikan

masalah;menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan
dengan reaksi sosial yang formal. 39

Dalam restorative justice metode yang dipakai adalah
musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku
beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang
diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan
pelaku

anak

tersebut

terjadi.

Dengan adanya dukungan dari

lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem
peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak
bersifat

punitif,

namun

tetap

mengedepankan kepentingan dan

tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan
masyarakat.
Proses restorative justice pada dasarnya merupakan upaya
pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara
39

Paulus Hadisuprapto. Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya (Selanjutnya
disebut dengan Paulus II), Bayumedia Publishing, Malang:2008, hal 357
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musyawarah, yang pada
Indonesia,
kekeluargaan

untuk
untuk

dasarnya

menyelesaikan
mencapai

merupakan jiwa
permasalahan

mufakat.

dari bangsa
dengan

Berdasarkan

cara

perundang-

undangan yang diuraikan dan situasi kondisi (fakta) yang terjadi selama
ini, maka upaya penyelesaian masalah anak yang bermasalah dengan
hukum melalui upaya diversi dan keadilan restoratif (restorative justice)
merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus
anak yang bermasalah dengan hukum.
Sasaran akhir konsep keadilan restorative ini mengharapkan
berkurangnya

jumlah

tahanan

di

dalam

penjara;

menghapuskan

stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia
normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak
mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa,
rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak
menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban,
korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat
dalam

mengatasi kejahatan

dan;

pengintegrasian

kembali pelaku

kejahatan dalam masyarakat.

C.

Landasan Yuridis
1. Pengaturan Hak Anak Dalam Perundangan Nasional
1.1 Undang-Undang Dasar 1945
Amandemen Undang-Undang Dasar RI 1945 menyatakan
secara tegas telah memberikan

jaminan

bagi

kelangsungan

hidup, tumbuh dan berkembang anak sebagaimana tercantum
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dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945 yang
berbunyi :
” Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi”.
Hal ini merupakan jaminan konstitusi yang menjamin
perlindungan bagi anak, namun hal tersebut tidak banyak berarti
bila tidak ada perhatian dan keinginan yang kuat dari semua pihak
(stakeholder)

untuk

melindungi anak.

Sangat jelas pengaruh

KHA pada pasal ini, yaitu pada kalimat ”setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang” sebagai hak-hak
dasar, sedangkan ”perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
merupakan perlindungan khusus.
Kedua, di dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Dasar 1945 juga mengatur tentang perlindungan terhadap anak
yang juga sebagai warga negara Indonesia berhak atas pendidikan,
yang berbunyi:
“ (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar
dan pemerintah wajib membiayainya.”
Ketiga, pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga
mengatur

tentang

perlindungan

negara

terhadap

anak

yang

berbunyi sebagai berikut:
“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh
negara”.
Hal tersebut diatas merupakan amanah dari konstitusi
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negara

Indonesia

dengan

jelas

menyatakan

bahwa

negara

melindungi hak-hak anak khususnya hak atas perlindungan dari
kekerasan

dan

diskriminasi,

mendapatkan

pendidikan

dan

pengajaran dan juga terhadap anak terlantar ataupun penyandang
disabilitas.
1.2

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia
Manusia dianugerahkan oleh Allah SWT akal budi dan
nurani sehingga mampu membedakan yang baik dan yang
buruk dengan demikian dapat membimbing dan mengarahkan
sikap dan prilaku

dalam

menjalani kehidupannya. Dengan akal

budi dan nurani tersebut pula maka manusia memiliki kebebasan
untuk

memutuskan

sendiri

prilaku

atau

perbuatannya.

Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia
memiliki

kemampuan untuk

bertanggungjawab

atas semua

tindakan yang dilakukannya.
Kebebasan dasar dan hak-hak tersebut yang disebut hak
asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai
anugrah

Allah

SWT.

Hak-hak

ini

tidak

dapat

diingkari.

Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat
kemanusiaan.

Oleh

karena

itu,

negara,

pemerintah,

atau

organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan
melindungi

hak

asasi manusia

pada

setiap

manusia tanpa
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kecuali.

Ini berari bahwa hak

menjadi

titik

tolak

dan

asasi manusia harus selalu

tujuan

dalam

penyelenggaraan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang
melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang
harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-haknya hanya
dapat

efektif apabila

hak-hak

itu dapat dilindungi hukum.

Hukum pada dasarnya pencerminan dari HAM, sehingga hukum
itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang
dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. 40 Hukum
tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi
juga harus memancarkan perlindungan terhadap, hak-hak warga
negara. 41
Undang Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia pada bagian kesepuluh mengatur tentang hak anak mulai
Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Pada Pasal 52 ayat (1) Setiap
anak

berhak

atas

perlindungan oleh orang tua,

keluarga,

masyarakat dan negara. Pasal 52 ayat (2) Hak anak adalah hak
asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan
dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
Pasal 66 ayat (1) Setiap anak
40

41

berhak untuk

tidak

Maidin Gultom, op cit, hal. 7

Muladi, Kapita Selekta
Unive rsitas Dipengoro, hlm.45

Sistim

Peradilan

Pidana,

1995,

Badan

Penerbit
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dijadikan

sasaran

penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan

hukuman yang tidak manusiawi. Ayat (3) Setiap anak berhak
untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
Ayat (4) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak
hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan
hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Ayat (6)
Setiap anak yang dirampas kebebesannya berhak memperoleh
bantuan hukum atau bantuan lainnya

secara

efektif dalam

setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Ayat (7) Setiap
anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri
dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang
objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk
umum.
1.3

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak
Pembentukan

undang-undang

ini

didasarkan

pada

pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya
merupakan
khususnya
bernegara.

bagian
dalam

dari

kegiatan

mewujudkan

pembangunan

kehidupan

nasional

berbangsa

dan

42

Oang tua,

keluarga dan masyarakat bertanggungjawab

untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan
42

Bagian dari Penjelasan Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, Bab Umum
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kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam
rangka

penyelenggaraan

pemerintah

perlindungan

bertanggungjawab

anak,

menyediakan

negara

dan

fasilitas

dan

aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan
dan perkembangan secara optimal dan terarah. Hal ini dilakukan
secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.
Rangkaian

kegiatan

tersebut

harus

berkelanjutan

dan

terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak,
baik fisik, mental, spritual maupun sosial, untuk mewujudkan
kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus
bangsa

yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang

dijiwai oleh akhlak mulia.
Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak (UUPA) pada asas dan tujuan, pasal 2 penyelenggaraan
perlindungan

anak

berasaskan

Pancasila

dan

berdasarkan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta prinsip-prinsip dasa Konvensi Hak Hak Anak meliputi :
a. non diskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan ;dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak

69

Pasal 16 Ayat (1)
“Setiap anak berhak memproleh perlindungan dari sasaran

Junevi Mariyanti Manalu, Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Ditinjau
dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Batam), 2015

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang
tidak manusiawi.”
Pasal 16 Ayat (2)
“Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai
dengan hukum. “
Pasal 16 Ayat (3)
“Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara
anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum
yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya
terakhir.”
Pasal 17 ayat (1):
“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk
mendapat
perlakuan
secara
manusiawi
dan
penempatannya dipisahkan dari orang dewasa . “
Pasal 59 ayat (1) menyatakan:
“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara
lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”
Pasal 64
“Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan
dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat
(2) huruf b dilakukan melalui:
a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan
kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. pemisahan dari orang dewasa;
c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara
efektif;
d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
e. pembebasan

dari

penyiksaan,

penghukuman,

atau
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perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta
merendahkan martabat dan derajatnya;
f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau
pidana seumur hidup;
g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau
penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam
waktu yang paling singkat;
h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang
objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang
tertutup untuk umum;
i.

penghindaran dari publikasi atas identitasnya;

j.

pemberian pendampingan Orang
orang yang dipercaya oleh Anak;

Tua/Wali

dan

k. pemberian advokasi sosial;
l.

pemberian kehidupan pribadi;

m. pemberian aksesibilitas,
Penyandang Disabilitas;

terutama

bagi

Anak

n. pemberian pendidikan;
o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.”
Pasal 67
“Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat
(2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan
distribusinya
dilakukan
melalui
upaya pengawasan,
pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”
Identifikasi pasal-pasal anak
hukum tersebut diatas

bahwa

yang berkomplik dengan

Undang-Undang

Perlindungan

Anak dapat dikatakan memenuhi maksud dan tujuan dari KHA
dan ketentuan hukum internasional lainnya.
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1.4

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan
Anak
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar
hukum yang dilakukan oleh anak,

disebabkan oleh faktor

eksternal antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan
pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi
dan imformasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang dewasa/tua telah
membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan
masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku
anak.
Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih
sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam perkembangan
sikap, prilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang
tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus
pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan
merugikan perkembangan pribadinya.
Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu
ditentukan perbedaan perlakuan di dalam hukum (perlakuan
khusus), baik hukum acara dan ancaman pidananya. Hal ini
dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut
agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.
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1.5

Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar
hukum yang dilakukan oleh anak,

disebabkan oleh faktor

eksternal antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan
pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi
dan imformasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang dewasa/tua telah
membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan
masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku
anak.
Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih
sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam perkembangan
sikap, prilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang
tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus
pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan
merugikan perkembangan pribadinya.
Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu
ditentukan perbedaan perlakuan di dalam hukum (perlakuan
khusus), baik hukum acara dan ancaman pidananya. Hal ini
dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut
agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.
Peradilan Anak merupakan peradilan khusus, merupakan
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spesialisasi

dan

diferensiasinya

di bawah peradilan umum.

Peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal 2
menentukan

bahwa Pengadilan

Anak

adalah

pelaksanaan

kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan peradilan umum.
Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu Peradilan Anak yang
berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Peradilan anak
bertujuan memberikan yang paling baik
mengorbankan

kepentingan

bagi anak,

masyarakat

dan

tanpa

tegaknya

keadilan. 43
Bentuk

perlindungan

yang

berkaitan

dengan

asas

kepentinan terbaik baik anak, yang diberikan kepada Anak
Berhadapan Hukum (ABH) pada Undang- Undang Nomor 11
Tahun 2012 antara lain :
1.

Batas usia anak yang diatur dalam pengadilan anak adalah
8 hingga kurang dari 18 Pelaku tindak pidana anak dibawah
usia 8 tahun akan diproses penyidikannya namun dapat
diserahkan kembali pada orang tuanya atau bila tidak dapat
dibina lagi diserahkan pada departemen sosial.

2.

Aparat hukum yang menjalankan proses peradilan anak
adalah
penyidik

43

aparat yang mengerti masalah anak
anak,

penuntut

terdiri dari

umum anak, hakim anak, hakim

Maidin Gultom, Op, Cit Hal.75
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banding anak, dan hakim kasasi anak.
3.

Orang

tua/

berwenang

wali

dan

dapat

petugas

kemasyarakatan

mendampingi

anak

yang

selama

proses

(BAPAS)

adalah

pemeriksaan anak dipersidangan.
4.

Petugas

Pembimbing

petugas

yang

penelitian

Kemasyarakatan

berwenang

untuk

memberikan

kemasyarakatan (LITMAS),

hasil

dan hakim wajib

menjadikan bahan pertimbangan untuk memberikan putusan
yang terbaik bagi anak.
1.6 Undang

-

Undang

Nomor

12

Tahun

1995

tentang

Pemasyarakatan
Menurut Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan pasal 1 ayat 3 menjelaskan definisi tentang
Lembaga Pemasyarakatan yang berbunyi:
“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut
LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”
Lembaga Pemasyarakatan anak adalah tempat pendidikan
dan pembinaan bagi anak pidana, anak negara dan anak sipil,
apabila disuatu tempat belum ada LAPAS anak maka anak didik
pemasyarakatan ditempatkan di LAPAS namun penempatannya
dipisahkan

dengan

narapidana

dewasa.

Salah

satu

hal

ini

merupakan suatu bentuk kekhususan yang terdapat dalam proses
penanganan anak yang bermasalah dengan hukum sehingga prinsip
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ini diharapkan dalam pelaksanaannya atau secara formil dilakukan
oleh para aparat penegak hukum yang yang terkait dengan anak
yang bermasalah dengan hukum.
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