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ABSTRACT

The society and the slate hove done efrorts to implement the rights of
children either at lhe national or internalional level. The efforts are in-
tended to provide children wilh lhe welfare lhey need, such as educa-
tion, development, protection and rehabilitation. The target is children
with problems, i.e. steeFchildten, poor, delinquenl, ond disabled chil-
dren. The efforts are designaled to enable them to grow and develop
normally in their physical, mind, and as well as social life.

This research compmed Act No. 3, 1997 on the legal process ofjuvenile
delinquency to the International Convention on Children Rights. It con
be inferred that the regulation on juvenile delinquency has complied
r'vith The UN Guidelines for the Prevention olJuvenile Delinquency and
The W Standard Minimum Rules for the Prolection of Juvenile De-
prived of Liberty.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemampuan teknologi dalam
metespon kebutuhan umat manusia, telah
menjadikan perkembangan kehidupan
masyarakat rnodern semakin mudah
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
baik yang primer maupun sekunder dan

tersier. Di samping kemudahan dalam
memenuhi kebutuhan hidup kemajuan
teknologi juga membawa perubahan-
perubahan perilaku antar anggota
masyarakat. Hal ini sangat dirasakan oleh
bangsa lndonesia.

Hubun gan-hubungan antar masya-

rakat Indonesia khususnya di kota-kota
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besar mulai mencari bentuk-bentuk baru,
sesuai dengan prilaku yang terbentuk dari
masyarakat industri yang menggantikan
prilaku agraris. Semangat ind iv idualis
masyarakat mulai terbentuk akibat
interaksi yang makin berkurang antar
anggota masyarakat (Jakob Sumardjo,
1994:59)

lni disebabkan kota besar terasa
sangat keras, di mana warganya harus
bersungguh-sungguh dalam bekerja agar
tetap dapat mempertahankan hidupnya.
Seluruh orang sibuk bekerj4 dan mereka
yang telah berkeluarga maka setiap
anggota keluarga yang telah mampu untuk
bekerja berusaha untuk dapat memperoleh
pekerjaan agar dapat menunjang
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kebutuhan keluarga.
Sibuknya kedua orang tua dan anak

yang telah dewasa atau telah mampu
bekerja dalam melakukan kegiatan sehari-
hari dalam upaya memperoleh
penghasilan guna mem pe rtah an k an
kelangsungan hidup seluruh anggota
keluarga dalarn keh idupan kota,
menjadikan interaksi antar anggota
keluarga menjadi hambar, hubungan or-
ang tua dan anak hanyaterjadi pada waktu
libur atau bahkan tidak pernah terjadi
hubungan artar anak dan orang tua akibat
kesibukan yang luar biasa dari sang or-
ang tua. Kondisi ini sangat mempengaruhi
prilaku anak-anak baik yang telah
membantu orang tuanya untuk memenuhi
kebutuhan ekonomi keluarga maupun
yang belum.

Bagi anak-anak yang telah
membantu perekonomian keluarga maka
mereka secara dini telah bersinggungan
dengan kerasnya kehidupan kota,
umumnya mereka menjadi pedagang
asongan, pengamen jalanan, pembersih
rnobil, tukang semir, yang menjajakan
dagangan atau jasanya di jalan-jalan
protokol atau perempatan-perempatan
jalan yang ramai dilalui kendaraan.
Pekerjaan yang mereka Iakukan
membawa anak-anak ini pada kerasnya
persaingan kerja yang berisiko dan
menjadi sasaran tindakan kekerasan dan

pelampiasan nafsu skes (Kompas, l5
Nopember 1996), disamping itu ada juga
anak-anak yang terjerumus untuk
melakukan perbuatan-perbuatan kriminil
seperti mencopet, mencuri, memeras,
penodongan, penyalah gunaan obat
terlarang akibat pergaulan yang
d iperolehnya dijalanan.

Sedangkan bagi anak-anak yang
be lum membantu perekonom ian
keluarganya dengan bekerja, kehidupan
sehari-harinya dihabiskan dengan
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mengikuti pendidikan formal disekolah,
sedangkan waktu luang setelah sekolah di
isi dengan mengikuti aneka kegiatan yang
menambah keterampilan seperti kursus
komputer, senam, renang dan lain
sebagainya atau berjalan-jalan di pusat-
pusat pertokoan, umumnya d ilaku kan
berkelompok, waktu luang yang cukup
banyak dimiliki oleh anak-anak ini, serta
pergaulan yang terbentuk dalam
kehidupan perkotaan menjadikan mereka
dapat menjadi korban atau pun sebagai
pengedar obat-obatan terlarang, atau
melakukan tindakan-tindakan tidak terpuj i

seperti berkelahian antar pelajar yang
berlanjut menjadi tindakan-tindakan
kriminil seperti perusakan sarana-prasa-
rana ufiium atau perkantoran dan
pertokoan serta tindakan-tindakan
kekerasan berat seperti pembunuhan
(Kompas, 26 Januari 1997).

Prilaku menyimpang yang
dilakukan oleh anak-anak tersebut diatas
dalam ilmu hukum pidana dikenal sebagai
prilaku delinkuensi anak, yaitu perbuatan
pidana yang dilakukan oleh anak-anak
(Paulus Hadisuprapto, 1997: I I ).

Prilaku delinkuensi anak meliputi
perbuatan-perbuatan yang dikategorikan
pelanggaran maupun kejahatan dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP), seperti berjudi, berke lah i,
penganiayaan, pencurian mabuk-
mabukan.(Paulus Hadisuprapti, 1997:
il,sr)

Perhatian-perhatian terhadap
prilaku delinkuensi anak dewasa ini
merupakan topik pembicaraan di forum
Nasional maupun lnternasional, di tingkat
lnternasional pada setip Kongres Per-
serikatan Bangsa-Bangsa (Perserikatan
Bangsa-Bangsa) mengenai "Pencegahan

Kejahatan dan Pembinaan Pe laku
Kejahatan", terdapat aturan-aturan ten-
tang perlindungan hak-hak an ak
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bermasalah yang tertuang dalam Resolusi
Perserikatan Bangsa-Bangsa 40/3 3
tentang, UN Standard Minimum Rules for
the Administration of Juvenile Justice.
Sedangkan d i lndonesia telah disahkannya
Undang-undang Peradilan Anak No. 3

Tahun 1997.

Adanya peraturan I nternasional
maupun Nasional yang mengaturtata cara

dan perlindurrgan hak-hak anak, yang
rnenitik beratkan pada tata cara penegakan

hukum merupakan wujud kesadaran
masyarakat dunia akan pentingnya
kedudukan anak sebagai aset dan harapan

masa depan yang tidak terkirakan,
sehingga penjatuhan sanksi pidana pada

perilaku delikuensi diarahkan pada
pemb inaan prilaku anak guna
menyadarkan anak-anak tersebut
sehingga dapat kembali menjadi anak
yang mematuhi norma-norma sosial
didalam rrasyarakat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka
permasalahan adalah Apakah pengaturan

Hak-hak anak dalam penegakau hukum
pidana terhadap perilaku delinkuensi anak

dalam Undang-undang Peradilan Anak
No. 3 Tahun 1997 telah sesuai dengan
konvensi internasional tentang hak-hak
anak?.

C, Manfaat yang diharapkan

Melalui penelitian ini, peneliti
berharap dapat mernberikan masukan bagi
pihak-pihak yang terkait dalam upaya
penegakkan hukum pidana yakni
kepolisian, kejaksaan, hakim, petugas

kemasyarakatan, petugas sosial dan
Lem baga Pemasyarakatan.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaturan
Hak-hak anak dalam penegakan hukum
pidana terhadap perilaku delinkuensi anak
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dalam Undang-undang Peradilan Anak
No. 3 Tahun 1997 dengan konvensi
internasional tentang hak-hak anak
dan.......(Adisuprapto, I 995:3)

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang d ilaksanakan
adalah penelitian normatif perband ingan
hukum, yaitu penelitian yang berupa
usaha menelaah pengaturan hak-hak anak
dalam UU No. 3 Tahun 1997 dengan

Konvensi Internasional.

B. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang
dipergunakan adalah :

l. Studi Kepustakaan, sumber data

diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu
bahan-bahan hukum yan g

mengikat :

| ) Undang-Undang No. 3 Tahun
1997 Tentang Peradilan Anak
2) Konvensi internasional yang
berkaitan dengan Flak-hak Anak
b. Bahan Hukum Sekunder, yang

memberikan penjelasan merrgenai
bahan hukum primer. seperti :

I ) Rancangan Undang-undang
2) Hasil-hasil penelitian
3) Karya-karya dari kalangan ahli
hukum yang berkaitan dengan
kenakalan anak, perilaku
deliquiensi anak dan perilaku anak-
anak.
c. Bahan Hukum Tertier atau Bahan

Hukum Penunjang
Bahan-bahan yang mem beri
petunjuk-petunjuk maupurl
penjelasan terhadap hukum primer
dan sekunder, misalnya Kamus,
Ensiklopedia.

2. Bahan-bahan primer, sekunder dan

ters ier diluar bidang hukum,
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nrisalnya ya g berkaitan dengan

bidang: Ps ikologi, S os iatri,
Sosiologi, yang d ipergu n akan
untuk rnelengkapi atau untuk
menunjang data penelitian.

C. Analisis Data

Pada penelitian normatif,
pengolahan data hakekatnya kegiatan
untuk mengadakan sisternatisasi terhadap
bahan-bahan hukum lertulis. Sistematisasi

berarti membuat klasifikasi terhadap
bahan hukum tertulis tersebut untuk
memudahkan pekerjaan analisis dan
konstruksi. Keg iatan -kegiatan yang
dilakukan pada analisis data :

l. Mernilih pasal-pasal yang berisi
kaidah-kaidah hukum yang
mengatur masalah hak-hak anak.

2. Membuat sistematika dari pasal-

pasal tersebut se h in gga
menghasilkan klasifi kasi tertentu.

3. Data yang berupa peraturan
perundang-undangan tersebut
dianalisis secara induktif kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Batasan Pengertian Anak

Dalam berbagai pe raturan
perundang-undangan baik d itin gkat
internasional maupun tingkat Nasional
belum ada keseragaman tentang batasan

umur anak. Di Amerika Serikat, 27 negara

bagian menentukan batas umur antara 8

hingga I 8 tahun, sementara enam negara

bagian menentukan umur antara 8 hingga
l7 tahun. Di lnggris, batas umur anak

antara 12 hingga l6 tahun, lndonesia
mengatur antara 8 hingga l8 tahun,
Filipina dan Singapura menentukan antara

7 hingga l6 tahun, Malaysia menentukan
anlara'7 hingga l8 tahun. Sedangkan
dalam Resolusi PBB S/l l3 menentukan
batasan atas untuk disebut sebagai anak
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yaitu umur l8 tahun (Sri Widoyati
Wiratmo Soekito, 1989: l0- I I, Paulus
Hadisuprapto, I 997:8).

Sedangkan berdasarkan hukum
positifdi Indonesia pengertian anak nrasih

sangat beraneka ragam, setidak-tidaknya
terdapat lima pengertian anak menurut
peraturan perundang-undangan (Darwan
Prinst, 1997:2-3), yaitu:
I . Undang-undang No. 3 tahun 1997

tentang Peradilan Anak, anak
adalah orang yang berumur mini-
mal 8 tahun sampai berumur I 8

tahun.
2. Undang-undang No. l2tahun 1948

tentang Pokok Perburuhan, anak
adalah crang laki-laki atau
perempuan berumur l4 tahun ke
bawah.

3. Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, anak adalah mereka yang

belum berumur l6 tahun
(pengaturan ini telah tidak berlaku
semenjak dikeluarkannya UU No.
3 tahun 1997).

4. Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, orang yang belum dewasa
(anak) adalah mereka yang belurt
mencapai umur genap 2l tahun dan

tidak lebih dahulu telah kawin.
5. Undang-undang No. I tahun 1974

tentang Pokok Perkawinan. pria
masih disebut anak bila belurn
berunrur l9 tahun sed an gka n
perempuan disebut anak bila belurn

berurnur 16 tahun.
Disamping pembatasan secara for-

mal yuridis, dikenal pula pembatasan

sebagai anak dari aspek psikhososial.
Menurut Singgih Gunarso perkembangan

usia anak liingga dewasa dapat
d iklasifikasikan menjadi lima, yang
masing-masing tingkat usia memiliki
karakteristik kejiwaan sendiri-sendiri,
yaitu :
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l. anak, berusia dibawah l2 tahun;

2. remaia dini, berusia tntara 12

hingga l5 tahun:

3. remaja penuh, berusia I 5 hingga l7
tahun:

4. dewasa muda, berusia l7 hingga 2l
tahun dan

5. dewasa, seseorang Yang berusia

diatas 2l tahun, Yang masing-
masing tingkat usia memiliki
karakteristik kej iwaan sendiri-
sendiri (Paulus Had isuPraPto,
1997:10)
Dari berbagai batasan tersebut

dapat dilihat bahwa usia anak adalah

antara 7 hingga l8 tahun, dan bisa

mencapai usia 2l tahun bila dilihat dari

sudut prilaku.

B. Prilaku Delinkuensi Anak

Dari segi bahasa Juvenile delin-
quency, berasal dari kata Juvenile (latih)

yang berarti anak-anak, anak muda, sifat-

sifat khas pada priode remaja dan Delin-

quent (ltalia) yang berarti terabaikan,

rnengabaikan, yang diperlukan artinya

menjadi jalrat, a-sosial. Sehingga Juvenile

delinquency, ialah perilaku jahat yang

merupakan gejala sakit secara sosial pada

anak-anak dan remaja yang disebabkan

oleh satu bentuk pengabaian sosial,

sehingga tnereka itu mengembangkan

bentuk tingkah laku yang menyimpang .

(Kartini Kartono, 1992:7)

Sedangkan menurut rumusan

Comparative Survey on Juvenile Delin-

quency, Task Force on Juvenile Delin-
quency, The Pensylvania Juvenile Court

Act dan survey PBB di Negara-negara

Amerika Utara, Perilaku delinkuensi anak

dapat dirumuskan sebagai: "perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh

orang muda laki-laki atau perempuan

yang penuntutannya didasarkan atas

ketentuan peru n d a ng- u nd angan baik
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peraturan pidana umum maupun aturan

pidana khusus mengenai kejahatan yang

dilakukan anak-anak yang telah mengatur

perbuatan tersebut sebagai pelanggaran

hukum dan kepada mereka diberikan
perlakuan khusus sesuai hukurn yang

berlaku".
Perilaku delinkuensi anak harus

dibedakan dengan pengertian khusus

kenakalan remaja, kenakalan remaja lebih

menitik beratkan pada pelanggaran a-

moral dan a-sosial yang bukan merupakan

pelanggaran hukum sePerti :

l. membohong, memutarbalikkan
kenyataan untuk menutuPi

2.

3.
4.

5.

6.

kesalahan yang dilakukan.
nrembolos sekolah
kabur dari rumah orang tua
keluyuran tanpa tujuan baik sendiri

maupun berkelompok Yang daPrt

menimbulkan perbuatan iseng

bergaul dengan teman Yang suka

memberi pengaruh buruk
membaca buku-buku Porno dan

menggunakan bahasa Yang tidak
sopan (Singgih D. Gunarsa dan Y
Singgih D. Gunarso, 1985: 32)

Sedangkan prilaku delink uens i

adalah perbuatan yang dilakukan oleh

seorang anak muda Yang dianggaP
melanggar hukum yang bila dilakukan
oleh orang dewasa adalah merupakan
perbuatan kejahatan sePerti :

l. Berjudi
2. Pencurian dengan atau tanPa

kekerasan;
Penggelapan barang:
Penipuan dan pemalsuani

Percobaan pembunuhan atau
Pembunuhan
Pengguguran kandungan

Perkelahian antar gang, antar
kelompok, antar sekolah.
Kecanduan atau ketagihan bahan

narkotika yang erat kaitannYa

3.
4.

5.

6.
7.

8.
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dengan tindak kejahatan

9. Memeras, merampas, mencopet
dan pelanggaran lainnya (Singgih
D. Gunarso dan Y Singgih Gunarsa,
I 985 :33 ; Kartini Kartono, 1992'.22-

z))

C. Sebab Timbulnya Prilaku
Delinkuensi Anak

Timbulnya prilaku delinkuensi
anak tidak terlepas dari faktor lingkungan
masyarakat d isekitar tempat pertumbuhan

anak-anak. Pada dasarnya dalam pioses
pendewasaan diri maka anak-anak akan

belajar dari lingkungannya baik yang
dilihat dari prilaku orang yang lebih besar

dari dirinya maupun dari teman-teman
seusianya, dari proses inilah maka mereka
(anak-anak) rnengambil keputusan untuk
rnelakukan tindakan-tindakan yang
menjadi prilakuny4 tidakjarang apa yang

dilakukan adalah perbuatan-perbuatan
yang tidak pantas dilakukan oleh seorang

anak.
Terdapat tiga faktor yang

mempengaruhi timbulnya prilaku
delinkuensi anak. Pertama, fakto r
keluarga, kedua faktor lingkungan
masyarakat, ketiga gabungan faktor
pertama dan kedua.

Faktor pertama dalam keluarga
terkadang terjadi kerenggangan hubungan

antar anak dan orang tua yang diakibatkan

oleh orang tua tidak dapat memberikan
pengarahan terhadap anaknya disebabkan:

l. Kurang sabar dalam bergaul
dengan anak;

2. Tidak menrberi kesernpatan kepada

anak-anak hidup dalam suasana
yang penuh kecintaarr dan sugesti.

3. Mengharapkan prestasi anak yang
melebihi kemampuannya

4. Terlalu keras dalarn menjalankan
peratu ran- peraturaD

5. Tidak memahami perasaan dan

62

pikiran anak-anak, ak ibatnya
prilaku anak-anak dapat semakin
menyimpang dari yang diinginkan
oleh orang tua (lbrahim Husein,
1969 : 30, Singgih D Gunarsah dan

Y Singging D Gunarsa, 1985:143)
Faktor kedua, lingku n gan

masyarakat perkotaan yang bergerak
cepat menjadikan perubahan-perubahan
tata nilai, akibat bercam pu rn ya
masyarakat dari berbagai daerah urban ke
perkotaan untuk mencari penghasilan,
sehingga menimbulkan kemajemukan
kulturaldengan segudang sistem nilai dan

norma yang sering be rtentan gan

menimbulkan hubungan antar anggota
masyarakat menjadi bebas dan adauya
persaingan yang keras dalam memperoleh
penghasilan menjadikan masyarakat
semakin mementingkan d iri sendiri
(individualis). Berkernbangnya kehidupan
anak dalam lingkungan masyarakat
seperti ini tentu saja dapat membentuk
prilaku yang tidak baik pada anak-anak
(Harvey Brenner, I 986:7).

Faktor ketiga tirn bu I akibat
buruknya hubungan dalam anggota
keluarga dan lingkungan masyarakat di
mana keluarga tinggal sangat mendukung
timbulnya prilaku delinkuensi pada anak-

anak.

Sedangkan E. Sutlrerland rnenge-
mukakan teori Differential Association
untuk menjelaskan proses terjadinya
prilaku kejahatan termasuk timbu lnya
prilaku delinkuensi derrgan mengajukan
sembilan proposisi yaitu:
1. Perilaku kejahatan adalah perilaku

yang dipelajari secara negat if
berarti perilak'u itu tidak diwariri.

2. Perilaku jahat dipelajari dalanr

interaksi dengan orang lain dalam
suatu proses komunikasi.
Komunikasi tersebut terutama
dapat bersifat lisan atau pu n
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J.
menggunakan bahasa isyarat.
Bagian yang terpenting dalam
proses mempelajari per ilaku
ke.ia h atan ini terjadi dalam
kelornpok personal yang intim.
Secara negatif ini berarti
komunikasi yang bersifat tidak
persoanal yang intim. Secara
negatif ini berarti komunikasi yang

bersifat tidak personal, secara
relatif tidak mempunyai peranan
penting dalam hal terj ad inya
kejahatan.
Apabila perilaku jahat dipelajari,
maka yang dipelajari meliputi :

a. Teknik rrelakukan kejahatan

b. Motif-rnotif tertentu,
dorongan-dorongan, alasan-

alasan pembenar termasuk
sikap-sikap.

Arah dari rnotif dari dorongan itu
dipelajari melalui defi nisi-defi nisi
aturan hukum
Seseorang menjadi delin k uen
karena ekses dari pola-pola pikir
yang lebih melihat aturan hukum
sebagai pemberi peluang di-
lakukannya kejahatan daripada
yang melihat hukum sebagai
sesuatu yang harus diperhatikan
dan dipatuh i.
Differential Association bervariasi
dalam hal frekuensi, jangka waktu,
prioritas serta intensitasnya.
Proses rn empe lajari perilaku
kejahatan yang diperoleh rnelalui
hubungan dengan pola- po la
kejahatan dan anti kejahatan yang

menyangkut seluruh mekanisme
yang lazimnya teriadi dalam setiap
proses belajar pada umumnya.
Sementara perilaku kej ahatan
merupakan kebutuhan dan nilai
umum, akan tetapi hal tersebut
tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan

nilai-nilai umum itu, sebab perilaku
yang bukan kejahatan juga
merupakan pernyataan dari
kebutuhan-kebutuhan dan n ilai-
n ilai yang sama (Paulus
Had isuprapto, 1997 :20-22)

D. Hak-hakAnak

Di lingkungan masyarakat
internasional dikenal berbagai instrumen
tentang hak-hak anak, yang mencakup
berbagai bidang atau aspek, antara lain :

l. Perlindungan terhadap hak-hak
asasi dan kebebasan anakl

2. Perlindungan anak dalam proses
peradilan;

3. Perlindungan kesej ahteraan
peradilan;

4. Perlindungan anak dalam masalah
penahanan dan peram pasan
kemerdekaan;

5. Perlindungan anak dari segala
bentuk eksploitasi;

6. Perlindungan terhadap anak-anak
jalanan;

7. Perlindungan anak-anak dari akibat
peperangan atau konfl ik bersenjata;

8. Perlindungan anak terh ad ap
tindakan kekerasan.
Untuk dapat mewujudkan

perlindungan terhadap hak-hak anak maka
setiap peraturan internasional maupun
nasional perlu d isusun dengan
memperhatikan sepuluh asas hak-hak
anak, yaitu :

l. Anak berhak menikmati semua
lrak-lraknya sesuai ketentuan yang

terkandung dalam Deklarasi Hak-
hak Anak dalarn Resolusi PBB
1386 (XIV) tahun 1959. Setiap
anak, tanpa pengecualian harus
d ijam in hak-haknya tanpa
membedakan suku bangsa. warna
kulit,jenis kelamin, bahas4 agam4
pandangan politik, sos ial. kaya

5.

4.

6.

7.

8.

9.
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miskin, kelahiran atau status lain,
baik yang ada pada dirinya maupun

keluarganya.
Anak berhak mempero leh
perlingungan khusus dan harus
mem peroleh kesernpatan yang
dijamin oleh lrukum dan sarana
lain, agar rnenjadikannya mampu
untuk mengembangkan diri secara
fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan

kem asyarakatan dalam situasi yang
sehal normal sesuai kebebasan dan

harkatnya. Penuangan tujuan itu ke
dalarn hukum, kepentingan terbaik
atas diri anak harus dilahirkan
pertimbangan utama.
Anak sejak dilahirkan berhak akan
nama dan kebangsaan.

Anak berhak dan harus dijamin
secara kemasyarakatan untu k
tumbuh kembang secara sehat.
Untuk itu baik sebelum maupun
setelah kelahirannya harus ada
perawatan dan perlind u ngan
khusus bagi anak dan ibunya. Anak
berhak mendapat gizi yang cukup,
perumalran, rekreasi, dan
pelayanan kesehatan.

Anak yang cacat fisik, mental dan

lemah kedudukan sosialnya akibat
suatu keadaan tertentu haru s

memperoleh pendidikan, pe-
rawatan dan perlakuan khusus.
Agar supaya kepribadian anak
tumbuh secara rnaksimal dan
harmon is, ia memerlukan kasih
sayang dan pengertian. Sedapat
mungkin dia harus dibesarkan di
bawah asulran dan tanggunglawab
orang tuanya sendiri, dan
bagaimanapun harus diusahakan
agar tetap berada dalam suasana
yang penuh kasih sayang, sehat
jasmani dan rohani. Anak di bawah
usia lima tajrun tidak dibenarkan

terpisah dari ibunya. Masyarakat
dan pemerintah yang berwenang
berkewaj iban rnem berikan
perawatan khusus kepada anak
yang tidak merniliki keluarga dan
kepada anak yang tidak rnarnpu.
Diharapkan agar pemerintah atau
pihak lain mernberikan bantuan
pembiayaan bagi anak-anak yang

berasal dari keluarga besar.

Anak berhak mendapat pendid ikan
wajib secara cuma-cuma sekurang-
kurangnya di tingkat Sekolah
Dasar. Mereka harus mendapat
perlindungan yang dapat
meningkatkan pengetahuan
umumnya, dan yang memung-
kinkannuya, atas dasar kesempatan
yang sama untuk mengembangkan
kemampuannya, pendapat pri-
badinya, dan perasaan tanggung-
jawab moral dan sos ialnya,
sehingga mereka dapat menjadi
anggota masyarakat yang berguna.
Kepentingan anak haru s lah
dij ad ikan dasar pedoman oleh
mereka yang bertanggungiawab
terhadap pendid ikan dan
bimbingan anak yan g

b e rs a n g k u tan . P e rtam a- t a m a

tanggungjawab tersebut terletak
pada orang tua mereka.
Anak harus mem pu nyai
kesempatan yang leluasa untuk
bermain dan berekreasi yang
diarahkan untuk tujuan pendidikan,
masyarakat dan pemerintah yang
berwenang harus beru sah a

meningkatkan pelaksanaan hak in i.

Dalam keadaan apapun anak harus

didahulukan dalam menerima
perlindungan dan pertolongan.
Anak harus dilindungi dari segala

bentuk ketelantaran, kekerasan,
penghisapan. Ia tidak boleh
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7.

3.

4.

5.

6.

8.

9.
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dijadikan subyek perdagangan.
Anak tidak boleh bekerja sebelum
usia tertentu, ia tidak boleh
dilibatkan dalam pekerjaan yang
dapat merugikan keseltatan atau
pendid ikannya, rnaupun yang dapat
mempengaruhi pe rkem ban gan
tubuh,.jiwa atau akhlaknya.

10. Anak harus dilindungi dari
perbuatan yang mengarah ke dalam
bentuk d iskrirn inasi sosial, agama
maupun bentuk - bentuk diskri-
minasi lainnya. Mereka harus
dibesarnya di dalam semangat
penuh pengertian, toleransi dan
persahabatan antar ban gsa,
perdama ia n, serta persaudaraan
semesta dengan penulr kesadaran

bahwa tenaga dan bakatnya harus
d iabdikan kepada sesama manusia.
Men urut konvensi internasional

tentang hak-hak anak, an ak-ana k
mempunyai hak-hak yang melekat atas

kehidupan yakni hak ekonomi, hak sosial
dan hak budaya. Adapun hak-hak anak
yang harus dijarnin oleh negara peserta

konvensi internasional iniantara lain :

l. Setiap anak harus memperolelr
jaminan untuk dapat membentuk
pendapat sendiri. Untuk itu anak
harus diberi kesempatan u ntuk
didengar pendapatnya dalam
persidangan-persidangan
pengadi lan dan adrninistratif yang
mempengaruh i anak tersebut, baik
secara langsung. atau melalui suatu
perwakilan atau badan yang tepat,
dalarn suatu cara yang sesuai
dengan pe ratu ran - peratura n

prosedur hukum uasional.
2. Setiap anak harus rnemiliki hak atas

kebebasan mengeluarkan pendapat.

hak ini mencakup kebebasan
mencari. menerima dan
memberikan informasi dan semua

IDEA EDISI 06 TAHUN 1420 H / 1999 M

macam pemikiran, tan pa
memperhatikan pembatasan, baik
secara lisan, dalam bentuk tertentu
rnaupun cetak, dalam bentuk seni,a
tau media lain apapun pilihan anak.

Setiap anak rnemiliki hak Lrntuk

bebas berhimpun dan berkunr pu I

dengan damai.
Setiap anak harus dilindungi dari
sasaran campur tangaD yang
sewenang-wenang atau tidak sah

terhadap kerahasiaan pribad inya,
keluarganya, rumahnya a tau
hubungan s u ra t- m en y u rat n y a,
ataupun dari serangan yang tidak
sah terhadap kehormatarr dan nama
baiknya.
Setiap anak harus dilindungi
melalui semua tindakan legis latif,
administratit sosial dan pendid ikan
yang tepat untuk rnelindungi anak
dari semua bentuk kekerasan fisik
atau mental, luka-luka ata u
penyalahgunaan, penelantaran atz u

perlakuan alpa, perlakuan buruk
atau eksploitasi, term as u k
penyalahgunaan seks selama dalam
pengasuhan orang tua" wali hukunr
atau orang lain mana pun yang
memiliki tanggung jawab
mengasuh anak.
Setiap anak yang secara sementara
atau tetap dicabut dari lingkungan
keluarganya, atau yang dern i

kepentingan sendiri yang terbaik
tidak diperkenankan tetap berada
dalam lingkungan tersebut, berhak
atas perlindungan khusus dan
bantuan yang disediakan oleh
negara.

Setiap anak berhak atas pelayanan
keselratan sesuai dengan standar
perawatan, perlindungan atau
peugobatan fisik dan mental.
Setiap anak berhak atas jarninan

4.

J.

7.

8.

5.

6.
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sosial dan asuransi sosial

9. Setiap anak berhak untuk
beristirahat, bersenang-senang dan

bermain-main.
10. Setiap anak berhak memperoleh

perlindungan dari eksploitasi
ekonom i dan dari tnelakukan setiap
pekerjaan yanB mungkin
membahayakan atau mengganggu
pendidikannya atau kesehatan atau

perkembangan fisik, mental, spiri-
tual, moral dan sosialnya.
Sedangkan pengertian hak-hak

anak menurut Undang-undang nomor 4
tahun 1979 terdapat dalam Pasal 2, yaitu:
l. Anak berhak atas kesejahteraan,

perawatan, asuhan, dan bimbingan
berdasarkan kasih sayang dalam
keluarga maupun asuhan khusus
untuk tumbuh dan berkembang
dengan wajar.

2. Anak berhak memperoleh layanan
untuk mengembangkan kemam-
puan dan kehidupan sos ialnya
sesuai dengan kebudayaan dan

kepribadian bangsa untuk menjadi
warga negara yang baik dan
berguna.

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan

perlindungan baik dalam kan-
dungan maupun sesudah di-
lahirkan.

4. Anak berhak memperoleh
perlindungan terhadap lingkungan
hidup yang dapat membahayakan
atau mengham bat pertumbubannYa

dan perkembangan yang wajar.

Setiap anak berhak memperoleh
hakJraknya baik yang dilakukan oleh or-
ang tuanya, sanak keluarga terdekat
maupun oleh masyarakat dan negara.
Bantuan dan pelayanan yang bertujuan
mewujudkan hak anak yang dilakukan
masyarakat atau negara harus dilakukan
tidak membeda-bedakan jenis kelamin,
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agama, pendirian politik dan kedudukan
sosial sang anak.

Usaha menegakkan hak anak oleh
masyarakat atau negara dilakukan guna

memberikan kesejalrteraan bagi anak yang

dilakukan dalam bentuk usaha pembinaan,

pengembangan, pencegahan dan
rehabilitasi. Anak yang menjadi sasaran

dalam usaha mewujudkan kesejahteraan
anak adalah anak yang mempunyai
masalah. anak yang tidak rnempunyai or-
ang tua dan terlantar, anak terlantar, anak
yangtidak mampu, anak yang mengalami
masalah kelakuan dar anak cacat. Usaha-
usaha yang dilakukan dimaksudkan agar

anak dapat tumbuh dan berkembang
dengan wajar baik rohani. jasmani
maupun sosial.

E. Penegakan Hukum Pidana

Penegakkan hukum pidana
merupakan aturan hukum yang mengatur
tentang bagaimana c ra alau prosedur
untuk menuntut ke depan pengadilan or-
ang-orang yang disangka melakukan
perbuatan pidana (Moeljatno, 1990:4).
Adapun pengaturannya terdapat dalam
Undang-undangNo. 8 tahun l98l tentang
Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana. Penegakan hukum p idan a

dimulai, bila ada dugaan terhadap
seseorang yang dinyatakan bersalah
melakukan perbuatan pidana dan orang

tersebut selesai menjalankan pidananya.

Hukum acara pidana bukan lranya
mengatur bagaimana proses persidangarr

di pengadilan namun juga mengatur
jalarrnya perkara tersebut sebelum salnpai

ke pengadilan. Atas dasar ini maka proses

penegakan hukum pidana akan melewati
beberapa tahap yaitu :

l. Penyelidikansebagaiserangkaian
tindakan penyelidikan untuk
mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai
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tindak pidana guna rnenentukan
dapal atau tidaknya dilakukan
penyid ikan enurut cara yang
diatLrr dalanr undang-undang.

2. Penf idikan. serangkaian tindakan
peni,idik dalam hal dan menurut
cara ),ang cliatLrr dalarl undang-
Lrndang untuk rnencari serta
nrengunrpulkan bukti-bukti yang

dengan bukti tersebut rnembuat
terang terrtarlg tindak pidana yang

terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.

3. Penuntutan, tindakan penuntut
umunr untuk melinrpahkan perkara
pidana ke pengadilan negeri yang

berwenang dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-
undang dengan permintaan supaya

diperiksa dan diputus oleh hakim
di sidang pengadilan.

4. Perneriksaan di muka sidang
pengadilan, proses pembuktian
untuk mencari kebenaran terhadap
perbuatan pidana yang dituduhkan
kepada terdakwa o leh jaksa
penuntut umum.

5. Pelaksanaan Putusan Hakim,
putusan hakim terhadap perkara
p ida na yang telah mernpunyai
kekuatan hukum dapat beru pa

pelepasan terdakwa atau
penghukuman terdakwa.
Peradilan Anak sebagai, bagian dari

peradilan urnurn. yang khusus menangani

kasus pidana anak mempergunakan Kitab
Undang-undang HukLrrr Acara Pidana

sebagai pedornan beracara kecuali ada

ketentuan-ketentuan yang telah d iatur
tersend iri dalam Undang-undang
Peradilan Anak.

F. Asas-asas Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan Anak
dalam pasal-pasal menganut sepuluh asas
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(Darwan Prinst. 1997:15- l6) 1,ang
membedakannya dengan sidang pidana
untuk orang dervasa, adapun asas-asas itu
adalah sebagai berikut :

l. Pe nthalasan unur (Pu.sul I jo
Pu,wl I olttrl l)
Adapu rr orarrg yang dapat

disidangkan dalarn acara Pengadilan Anak
ditentukan secara lirnitatif. yaitu rnini-
mum berumur 8 tahun dan maksimurr
berumur I8 tahun dan belum pernah
kawin.

2. Ruang lingkup masalah dibarasi
(Posal I ayar 2)

Masalah yang dapat diperiksa
dalam sidang Pengadilan Anak hanyalah
terbatas menyangkut perkara Anak Nakal
(berperi laku delinkuen).

3. Ditangani Peiabat khusus (Pusal

I uyat 5. 6 dan 7)

a. Ditingkat penyidikan oleh penyidik
anak

b. Ditingkat penuntutan oleh penuntut

umum anak
c. Di pengadilan oleh hakim anak,

hakim banding anak dan hakitn
kasasi anak.

4. Perun pembimbing
kemasyarakalan (Pasal I q,at l1)

a. Pernbirnbingkemasyarakatan
b. Pekerja sosial
c. Peker-ia sosial sukarela

5. Suasanapemeril<saan
kekeluargacm (Pasal 12 uyat l.l

Penreriksaan perkara di pengad i lan

dilakukan dalam suasana kekeluargaan.
Oleh karena itu hakim. penuntut

umum dan penasihat hukurn tidak
memakai toga.

6. Kehcrusan splitsing (Pasul 7)
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Anak tidak boleh diadili bersalna

dengan orang dewasa baik yang berstatus

sipil maupun militer. Kalau terjadi anak

nrelakukan tindak pidaua bersama dengan

orang dewasa, rnaka si anak diadili dalam

sidang pengadilan anak, sementara orattg

dewasa diadili dalam sidang biasa, atau

apabila dia berstatus militer di pengadilan

militer.

7. Acaru pemeriksaan le utup
(Pasal 8 uyat I)

Acara pemeriksaan di s idan g

pengadilarr anak dilakukan secara
tertutup. lni demi kepentingan si anak

sendiri. Akan tetapi putusan lrarus
diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum. Kekecualian yang dapat

disidangkan secara terbuka tetapi tetap

memperhatikan hak-hak anak, seperti
sidang pelanggaran lalu-l intas.

8. Diperilcsa hakim tunggal (Pasal

I1, 14 dan IE)

Hakim yang menreriksa Perkara
anak, baik ditingkat Pengadilan Negeri,
Banding dan Kasasi dilakukan dengan

hakim tunggal.

9. Masa pcnohanan lehih singkat
(Pasal 11 samPai clengan 49)

Masa penahanatl terhadap anak
lebih singkat dibandingkan rnasa

penahanan rnenurut KUHP
Tabel l. Masa Penahanan

No Penahan Oleh

Sumber : L'ndong-nndang Paradilan Anak

5. Hukuman lebih ringan (Pasal 22
sampai dengan 321

Hukuman yang dijatuhkan terhadap

anak nakal, lebih ringan dari ketentuan
yang diatur dalatn KUHP. Hukuman
rnaksimal untuk anak nakal adalah l0
tahun.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hak-
hak Anak Delinkuensi

Kesad a ratr untuk melakukan
perlindungan terhadap hak-hak anak yang

berperilaku dilikuensi dilakukan atas

dasar beberapa pertimbangan sebagai

berikut:
a. Didasarkan atas pandangan hidup

dan falsafah hidup kemanusiaan/
humaniter terhadap pribadi anak-

anak dan rernaja.
b. Kebutuhan akatt perawatan dan

perlindungan terhadap anak-anak

dan remaja yang n aka l-j ah at,
bermasalah dan rnenjadi rnasalah

sos ial, disebabkan oleh ketidak
dewasaan mereka.
Untuk lnenggolongkan anak dan

remaja delinkuen tersebut ke dalarn

satu kategori yang berbeda dengan

kategori kriminalitas orang dewasa.

Untuk menerapkan pro sed u r-
prosedur peradi lan, penghukuman.
penyembuharr dan rehab ilitas i

khusus, terutama sekali untuk
menghindarkan anak-anak d ari
pengalanran traurnd sekali utrtuk
menghindarkan anak-anak dari
pengalaman traumatis yang tidak
perlu. sena rnelindungi tnereka dari

tindakan-tindakan manipulatif oleh

orang-orang dewasa.

IDEA EDISI06 TAHUN 1420 H / 1999 M

d.

1 Penydik
2 Porpaniangan oleh Pl.J

3 Penuntut Umum (PU)
4 PeDanjangan Ketua PN

5 Hakim Pengadilan Negeri (PN)

6 Perpanjangan KPN
7 Hakm Banding
8 PeDanjangan Ketua PT
I Hakim Kasasi
10 Perpanjangan Kelua MA

20 hafl
10 han
10 hari
15 hefi
15 hafl
30 ha
15 hari
30 hafl
25 ha.i
30 hari

200 hefl
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Adanya tugas parens patriae Pencegahan juvenile delinquencyd an

sebagai orang tua dan bapak oleh youth crimes.

orang dewasa dan masYarakat,
khususnya oleh negara untuk ikut
bertanggung jawab memikul beban

memelihara dan melindungi anak-

anak dan para remaja Yang
terhalang proses Perkembangan
mentalnya, dan cacat secara sosial,
(Kartini Kartono, 1992:l l - I 2)
Atas pertimbangan di atas, maka

salah satu langkah yang perlu dilakukan

adalah menyusun suatu undang-undang

khusus yang mengatur masalah juvenile

delinquency yang akan memberikan
pelayanan dan perlakuan khusus bagi

anak-anak, baik secara individual maupun

kelompok dalam bentuk tindakan koreksi

(pemidanaan datr tron petnidanaan) serta

rehabilitasinya.

L Konvensilnternasional

Perilaku delinkuensi se bagai
perilaku dari anak-anak bermasa lah

khususnya yang bertentangan dengan

hukum, dewasa ini telah menjadi
perhatian yang serius dari semua lapisan

masyarakat baik nasional mauPun

internasional. lnstrumen internasional
yang mengatur tentang perlindungan hak-

hak anak bermasalalr (uvenile delin-
quency) adalah hasil Kongres PBB

tentang Pencegahan Kejahatan dan

Pembinaan Pelaku Kejahatan ke lX di

Kairo, Mesir, yaitu The UN Guidelines

for the Prevention of Juvenile Delin-
quency, The UN Standard Minimunr
Rules for the Administration of Juvetrile

Justice dan The UN Rules the Protection

ofJuvenile Deprived of Liberty (Paulus

Hadisuprapto, 1995:3)
u.The UN Guidelines lor lhe Pre-

t,ention o.f Juvenile Dclin quencY;

Merupakan resolusi Perserikatan Bangsa-

Bangsa 45l I 12, yang berisikan kerangka
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Dalam prinsip dasarnYa terdaPat

lima prinsip dasar yaitu :

l. Pencegahan kenakalan rernaja
adalah bagian penting pencegahan

kejahatan pada umumnYa di
masyarakat.

2. Pendayagunaansaranaperundang-
undangan, aktivitas sosial Yarrg
berrnanfaat melakukan pendekatan

manusiawi terhadaP segala asPek

kehidupan kemasyarakatan serta

memperhatikan kehiduPan remaja.

akan bermanfaat dalam me-

ngembangkan sikaP-sikaP non-

kriminogen.
3. Perlu dilakukan usaha-usalra utrtuk

menjam in berlangsungnYa Per-
kembangan usia muda Yang
harmonis rnelalui Pem berian
dukungan perkembangan Per-
sonalitas anak sejak usia dini.

4. Remaja tidak harus dijadikan obyek

pengawasan dan sosialisasi.

5. Disamping itu perlu dilakukan pula

penyusunan ke b ij akan Yang
dilandasi studi yang sistematis dan

menjabarkan menjadi tindakan-
tindakan yang konstruktif bagi
pencegahan kenakalan retnaja'
dengan suatu ketentuan bahwa anak

yang melakukan Pe langgaran
ringan tidak harus direaksi dengan

pengkrim inalisasian atau Peng-
hukuman atas p€rbuatan itu.

Berlandaskan lima prinsiP tersebut

negara-Degara anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa perlu menyusut perun-

dang-undangan yang berisikan Pe-
nanggulangan kenakalan remaja baik
melalui maupun tidak melalui sistem
peradilan pidana. Perundang-undangan

khusus itu, diarahkan pada usaha
penc€gahan viktimisasi, penyalahgunaan'
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pemerasan atau pemanfaatan anak dan

remaj a dalam tindak kejahatan,
penyalahgunaan obat dan peredaran obat
bius, disamping itu mengatur pula tentang
kriteria penernpatan anak atau remaja
dalarr penjara, hukuman rumah, hukuman
di sekolahan atau lainnya.

Untuk terjarninnya hak-hak anak

maka perlu dibentuk lembaga pengawasan

dapat berbentuk lernbaga ombudsman
atau lern baga independent lain.
Disamping itu petugas-petugas yang
menangani masalah-masalah anak ini
haruslah memperoleh pelatihan-pelatihan
khusus sehingga dapat memahami dan

menjalankan tugasnya dengan baik.
b. The UN Slandard Minimum

Rules .fbr the Adminislralion oJ Juvenile
,lustice; Tertu.ang dalarn Resolusi 40/33
Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam
resolusi ini ditekankan perlu adanya
kebijakan sosial yang lebih kornprehensif
yang bertujuan untuk mendukung
tercapainya sebesar mungkin ke-
sejahteraan anak, serta penekanan pada

pencegahan terjadinya perilaku delin-
kuensi anak, sehingga anak-anak tidak
perlu memperolelr sanksi yang ditentukan
dalarn resolusi ini maupun peraturan
perundangan pidana yang berkaita n

dengan perilaku delinkuensi anak.

Dalam resolusi ini peradilan anak
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keadilan sosial anak, serta menganut
asas proporsionalitas. Asas ini ditekankan
sebagai sarana untuk mengekang sanksi
yang bersifat punitif, artinya tanggapan

dan reaksi tidak saja dilandaskan pada

bobot perbuatan, melainkan mem-
perhatikan pula lingkungan anak. sepeni
status sosial, keadaan sosial, keadaan
keluarga. dan faktor-faktor lain yang
menyebabkan timbulnya tind akan
delinkuensi anak, sehingga reaksi yang

diberikan terhadap perbuatan dilinkuensi
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anak cukup adil dan dilihat kasus
perkasus. Dengan demikian seca ra
operasional aparat penegak hukum sangat
memegang peranan sangat penting
khususnya dalam rnempergunakan
penilaian untuk nrelakukan diskresi pada

setiap tingkatan pemeriksaan.
Perangkat perund ang-undan ga n

nasional perlu menyusun perbuatan-
perbuatan delinkuensi anak yang
merupakan perluasan dari perbuatan-
perbuatan yang dapat dipidana untuk or-
ang dewasa, seperti diaturnya ketentuan
tentang perbuatan bolos sekolah, mabuk
di depan umurn, ketidak taatan pada or-
ang tua.

Penyidikan dan pe nu ntutan
haruslalr d ilakukan dengan rreng-
hindarkan timbulnya kerugian terhadap
kepentingan atau lrak-hak anak, dalam hal

ini tidak perlu adanya gertakan, apalagi
berbentuk kekerasan fisik. Penahana anak
tidak boleh semata-mata karena adanya
penundaan sidang.

Ajudikasi dan disposisi, dalam
rangka pemberian pertimbangan yang
sebaik-baiknya, laporan penyelidikan
sosial anak, prinsip dan pedornan
penyelesaian perkara dan penem patan

anak menjadi syarat penting untuk
diperhatikan. dengan demikian pe-
nempatan anak pada lembaga pe-
masyarakatan anak merupakan langkah
terakhir yang akan diambil bila memang
tidak ditemukan lagi cara yang tepat
dalam mengembalikan anak d a lanr
perilaku yang lebih baik. Bila anak
ditempatkan dalam lembaga per-
masyarakatan anak maka perlu tenaga-
tenaga profesional yang manrpu
melakukan pembimbingan terhadap anak-

anak tersebut.
c. The UN Rules.for lhe Proteclion

of .Iuvenile Deprived of Liberty;
lflstrumen internasional ini terkandung
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dalam resolusi Perserikatan Bangsa-
Bangsa 45lll3 resolusi ini merupakan
pemantapan standar rninimurn bagi
perlindungan anak dari bentuk
perampasan kemerdekaan yang di-
landaskan pada hak-hak asasi manusia.
dan menghindarkan anak dari efek
sampingan semu bentuk penahanan demi
tercapainya pengintegrasian anak
kedalam masyarakat. Anak harus perlu
dilindungi hak-hak dan keselamatannya
dalam penyelenggaraan peradilan anak,
guna ter*ruj udnya kesejahteraan fisik dan

mental anak.
Perampasan kemerdekaan anak

haruslah dipertimbangkan secara masak-
masak dan dilandaskan pada asas-asas dan
prosedur yang tertuang dalam resolusi ini
maupun resolusi 40/33. Dengan dernikian
perampasan kemerdekaan atas diri anak
hanya mungkin sebagai usaha terakhir,
itupun hanya dalam jangka waktu mini-
mal. dan untuk kasus-kasus tertentu saja.

Sehingga bila seorang anak masuk dalam
lembaga pemasyarakatan anak maka
persiapan bagi anak untuk kembali ke
masyarakat adalah merupakan salah satu
pelayanan sosial dan sangat penting untuk
terus d iperhatikan.

Catatan tentang data-data anak
yang berada dalarn lembaga pe-
masyarakatan anak harus diisi secara
lengkap, yang memberikan keterangan
tentang identitas anak. alasan ia
d imasukkan dalarn lembaga pe-
masyarakatan anak, ltari darr jam masuk,
pemindahan dan penglepasan, kesehatan-

nya" di samping itu anak yang baru masuk
ke lembaga pemasyarakatan haru s

diberitahukan hak dan kewajibannya di
lembaga kemasyarakatantersebut.

Lembaga pemasyarakatan anak
haruslah dibuat dengan memperhatikan
kebutuhan anak untuk dapat meng€m-
bangkan potensi yang dimilikinya dan
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memberikannya kesempatan untuk
berkawan dengan teman-temannya dan
mengikuti aktifitas-aktifitas yang umum
dapat diikuti oleh seorang anak sehingga
anak tidak terlepas dari hubungannya
dengan masyarakat umum. Bila anak telah
memasuki usia sekolah maka ia berhak
untuk memperoleh pend idikan sekolah.

2. Hukum Nasionul Indonesia

Undang-Undang No. 3 tahun 1997
tentang peradilan anak, secara garis besar

memperhatikan ko nvens i- konv en s i

intemasional dalam upaya merumuskan
pengaturan peradilan anak, den gan
memperhatikan pula hak-hak anak yang
melakukan pelanggaran pidana.

Berdasarkan peraturan ini rnaka
seorang anak akan diperlakukan khusus
dalam penyelesaian permasalahan hukum
pidana yang dihadapinya, di mana arrak
yang masih berumur 8 tahun sampai l2
tahun tidak dikenakan pidana namun
hanya dikenakan lindakan. seperti
dikembalikan kepada orang tu anya,
ditempatkan pada organisasi sosial, atau

diserahkan pada negara, sedangkan pada

anak yang telah berusia di atas l2 talrun
sampai l8 tahun dapat dijatuhi pidana.
Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan
atas pertumbuhan dan perkembangan
fisik, mental dan sosial anak.

Mengingat ciri dan sifat yang khas

pada anak dan demi perlindungan
terhadap anak, maka perkara delinkuensi
anak, wajib disidangkan pada Pengadilan
Anak yang berada d i lingkungan Perad ilan

Umum. Dengan demikian, p rose s

peradilan perkara delinkuensi anak dari
sejak ditangkap, ditahan, diadili. dan
pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan
oleh pejabat khusus yang benar-benar
memahami masalah anak.

Dalam penyelesaian perkara
delinkuensi anak hakim harus mem-
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perhatikan laporan hasil penelitian
kemasyarakatan yang dihimpun oleh
pembimbing kemasyarakatan mengenai

data pribadi maupun keluarga dari anak
yang bersangkutan. Sehingga hakim
dalam menjatuhkan putusannya benar-
benar telah rnemperhatikan segala aspek

yang ada pada diri sang anak.

3. Pengertian Anak

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

tentang peradilan anak walaupun
menggunakan batasan usia l8 tahun
sebagai batasan terhadap pengertian anak
yang dapat dimintakan pertanggu ng-
jawaban pidana atas perbuatannya namun
dalam menentukan batasan minimal
tentang pengertian anak dipakai batasan

usia 8 tahun dan bahkan anak di bawah 8
tahun pun dapat diproses rnelalui pihak

kepolisian untuk melihat kemampuan
bertanggu n gjawabn ya serta cara
pembinaan lebih lanjut yang dapat
dilakukan kepada anak di bawah 8 tahun
tersebut dikembalikan kepada orang tua
atau menjadi anak negara. Sedangkan

konvensi internasional tentang hak-hak
anak berdasarkan resolusi Perserikatan
Bangsa-bangsa 44/25 nenetapkan anak
adalah mereka yang telah berumur l2
tahuan sampai di bawalr l8 tahun, yang

dapat dikenakan pertanggungiawaban
pidana atas perbuatan yang dilakukan
berkaitarr dengan perilaku delinkuensi
anak.

Dengan batasan ini maka Undang-
Undang Peradilan anak No. 3 Tahun 1997

dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak
anak, sebab derrgan memperbolehkan
anak di bawah 8 tahun rnasuk dalam
kategori yang dapat diperiksa akan
berakibat trauma bagi sang anak di
kemudian hari akibat mengalami suatu
proses penyidikan yang dilakukan di
kepolisian.
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B. Hak-hak Anak dalam Proses
Peradilan

l. Menurut Konvensi Internasional
tentang Hak-hak Anak

Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak
dari resolusi PERSERIKATAN
BANGSA-BANGS A, 44/25 memuat
prinsip-prinsip tentang perlindungan
hukum pidana terhadap anak yang
merupakan hak setiap anak dalam
menghadapi pemeriksaan pidana, yaitu:
a. Seorang anak tidak akan dikenakan

penyiksaan atau pidana dan
tindakan lainhyayang kejam, tidak
manus iawi dan merendahkan
martabat.

b. Pidana mati maupun pidana penjara

seumur hidup tanpa kemungkinan
mem peroleh pe lepasan/pem-
bebasan tidak akan d ikenakan
kepada yang berusia di bawah l8
tahun.

c. Tidak seorang anakpun dapat
dirampas kemerdekaannya secara

melawan hukum atau sewenang-
wenang.

d. Penahanan-penahanan dan pidana
penjara hanya akan d igunaka n

sebagai tindakan dalam upaya
terakhir dan untuk jangka waktu
yang sangat singkat atau pendek.

e. Setiap anak yang dirampas
kemerdekaannya akan diperlukan
secara manusiawi dan denga rr

menghomati martabatnya sebagai

manusia.
f. Anak yang dirampas kemerdekaan-

nya akan dipisahkan dari orang
dewasa dan berhak melakukan
hubungan dengan keluarganya.

g. Setiap anak yang dirampas
kemerdekaannya berhak mem-
peroleh bantuan hukum, berhak
melawan atau menentang dasar
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hukurn perampasan kemerdekaan
atas dirinya di muka pengadilan
atarr pejabat lain yang berwenang
dan tidak memihak serta berhak
untuk mendapatkan keputu san
yang cepat atau tepat atas tindakan
terhadap d irinya itrr.
Pasal 40 Konvensi Anak-anak

dalarn resolusi Perserikatan Ban gsa-

Bangsa 44125 nrengakui hak dari setiap
anak yang dinyatakan sebagai terdakwa
atau diketahui telah rnelanggar hukum
pidana, untuk diperlakukan sedemikian
rupa, sesuai dengan harkat dan martabat
anak dengan memperhatikan usia dan

keinginan anak dalam rangka meng-
integrasikannya kembali ke dalam
rnasyarakat.

Seorang anak tidak boleh didakwa,
dituntut atau dinyatakan telah melanggar

dengan alasan perbuatan atau kelalaiannya

itu tidak dilarang oleh hukum nasional

atau internasional pada saat perbuatan

pelanggaran itu dilakukarr.
Seorang anak yang didakwa atau

dituntut sebagai pelaku pelan ggaran

hukum pidana harus dijamin hak-haknya
paling tidak berupa hak-hak sebagai

berikut:
a. Anak dianggap tak bersalah sampai

ada pembuktian kesa lahannya
secara hukum.

b. Anak-anak berhak d iber itah u

denganjelas dan langsung tuduhan
yang ditujukan terh adapnya,
apabila perlu, dilakukan melalui
orang tuanya atau kuasa hukumnya
dan kepada mereka.

c. Demi untuk kepastian hukum dan

mencegah terjadinya Penundaan
penanganan, oleh lembaga Yang
berkompeten, bebas dan tidak
rrern ihak atau lembaga yudisial
dalam kerangka pemeriksaan Yang
fair sesuai hukum yang berlaku,
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anak harus Cidampingi penas ihat

hukumnya, kecuali adanya alasan-
alasan demi kepentingan terbaik
anak, namu n dengan tetap
memperhatikan usia dan situasi
anak, orang tua atau kuasa
hukumnya.

d. Agar tidak ada paksaan dalanr
menrberikan ke sak s iarr atau
pengakuan bersalah: pen guj ia n

terhadap kesaksian yang merugikan
anak dan untuk tnemperoleh
kepastian bahwa peranserta saksi
dan penguj ian kesaksiannya betul-
betul atas kehendak anak,
pengujian itu harus dilandaskan
persamaan hak.

e. B ila dipertimbangkan adanya
pelanggaran hukum pidana,
keputusan dan setiap tindakan yang

d ij atu h kan harus di barvah
pengawasan pihak yang leb ilt
berkompeten, bebas dan tidak
mernihak atau badan yud iks ial
sesuai ketentuan hukum yang
berlaku.

f. Anak yang tidak memahami atau

tidak biasa berbicara bahasa yang
digunakan, lrarus dibantu seorang
penteriemab yang bebas.

g. Anak berhak m en ik tn aci
privacynya di semua tingkatan
pemeriksaan.

2. Menurut Undang-Undang No. 3
Tahun 1997

Dalam proses peradilan pidana bagi
anak maka berdasarkan Undang-Undang
No. 3 Tahun 1997 maka hak-hak anak

adalah:
a. Pemeriksaan terhadap perkara ini

dilakukan dalam sidang tertutup
guna melindungi kepentingan sang

anak. Tanpa mengurangi hak yang

dijamin dalam perundang-
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b.

c.

undaDgan atau kode etik pers maka
pemberian terhadap kasus yang
berkaitan masalah anak lraru s

dilakukandengan menyingkat
nama anak dan nama orang tuanya,
sampai sebelum putusan dibacakan
oleh hakirn (Pasal 8).
P idana yang dapat dijatuhkan
kepada anak berupa pidana pokok
dan pidana tambahan. Adapunjenis
pidana pokoknya adalah:
l) Pidana penjara
(a) Pidana penjara yang dapat
dikenakan kepada anak nakal pal-
ing lama dari maksimum ancaman
pidana penjara bagi orang dewasa.
(b) Bila perbuatan delinkuensi yang
dilakukan anak tersebut diancam
dengan hukuman mati atau seumur
hidup maka pidana penjara yang
dapat dijatuhkan kepada anak
tersebut paling lama l0 tahun.
2) Pidana kurungan
3) Pidana denda
4) Pklana pengawasan
Sedangkan pidana tarn bahan
berupa:
l) Perampasan barang- barang.
tertentu
2) Pembayaran ganti rugi
3) Perampasan barang- baran g
tertenlu dan pernbayaran ganti rugi,
adapun biaya ganti rugi yang
d ij atuh kan sebagai pidana
tambahan merupakan tanggung-
jawab dari orang tua atau orarrg lain
yang menjaiankan kekuasaan orang
tua (Pasal 23).
Tindakan yang dapat d ijatuhkan
kepada anak nakal adalah:
l) mengembalikan kepada orang
tua. wali, atau orang tua asuh,
namun demikian anak tersebut
tetap di bawah pengawasau dan
bimbingan pembimbing ke-

masyarakatan, antara la in
mengikuti kegiatan kepramukaan,
dan sebagainya;
2) menyerahkan kepada negara
untuk rnengikuti pen d id ikan,
pemb inaan dan latihan kerja.
Latihan kerja dimaksudkan untuk
rnemberikan bekal keteram pilan
kepada anak, misalnya dengan
memberikan keterampilan rne-
ngenai pertukangan, pertan ia n,
perbengkelan, tata rias, dan
sebagainya sehingga setelah selesai

menjalani tindakan dapat hidup
mandiri;
3) menyerahkan kepada De-
partemen Sosial atau Organ isasi
Sosial Kernasyarakatan yang
bergerak di bidang pend id ikan,
pembinaan dan latihan kerja (Pasal

24).
B ila anak yang rrelakukan
perbuatan pidana yang diancam
hukuman mati atau penjara seumur
hidup belum rnencapai usia l2
tahun maka anak tersebut
dikenakan tindakan be ru pa
diserahkan kepada negara untuk
mengikuti pendidikan, pembinaan
dan latihan kerja (Pasal 26).
Pidana denda yang dapat
dijatuhkan kepada anak maksimal
adalah < dari jumlah denda yang
dikenakan pada orang dewasa bila
denda tidak dapat dibayar maka
diganti dengan wajib latihan kerja,
waj ib latihan kerja sebagai
pengganti denda dilakukan paling
lama 90 hari kerja dan lama latihan
kerja tidak lebih dari 4 jam sehari
serta tidak dilakukarr pada rnalam
hari, waj ib latihan kerla
dimaksudkan sebagai pengganti
pidana denda yang sekaligus
untuk mend id ik anak yang
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h.

J

bersangkutan agar rnem ilikr
keterarnpi lan yang bennanfaat bagi

dirinya (Pasal 28).
Pidana bersyarat bagi anak paling
lama tiga talrun, sedangkan pidana
pengawasan yang dijatuhkan
kepada anak paling singkat 3 bulan
dan paling lama 2 tahun Pasal 29).
Penreriksaan o leh pe ny id ik
terhadap anak dilakukan dalam
suasarra kekeluargaan, untuk itu
penyidik haruslah mereka yang
telah rnemperoleh pendidikan
khusus untuk menangani masalah
delinkuensi anak, penyidikan
terhadap anak wajib dirahasiakan,
dana dalam proses peny id ikan
penyidik dapat meminta bantuan
pertimbangan dari ahli pendidikan,

ahli kesehatan jiwa, ahli agarna,

atau petugas kem asyarakatarr
lainnya (Pasal 4l - 44).
Penahanan anak harus telah
dipertimbangkan sungguh-sungguh
dengan mempertimbangkan
kepentingan anak dan kepentingan
masyarakat, serta harus disebutkan
secara tegas alasan penahanan
tersebut da lam surat perintah
penalran, tenrpat penahanan anak
harus terpisalr antara penahanan
anak dengan penahanan orang
dewasa yaknidi lingkungan rumah
tahanan D€gara, cabang rumah
talranan lregara atau tempat tertentu
dengan tetap memperhatikan
kepentingan anak (Pasal 44 - 45)
Setiap anak sejak saat ditangkap
atau ditahan berhak mendapatkan
bantuan hukum dari seorang atau

leb ih Penasihat lrukum selama
dalam waktu dan pada setiap
tingkatan pemeriksaan menurut tata

cara yang ditentukan dalam
Undang-Undang peradilan anak. Di

sarnping itu setiap anak yang
ditangkap atau ditahan berhak
berhubungan langsung d engan
Penasihat hukum dengan diawasi
tanpa didengar oleh pejabat yang

berwenang. ketentuan ini juga
berlaku bagi orang tua, wali, orang
tua asulr maupun petugas
kemasyarakatan (Pasal 5l).

k. Sebelum sidang dibuka hakim
mendengarkan laporan hasil
penelitian kemasyarakatan me-
ngenai anak yang bersangkutan
yang berisi data individu anak,
keluarga, pendidikan dan ke-
hidupan sosial anak serta
kesimpu lan yang diambil oleh
pembimbing kemasyarakatan.
Sebelum hakim mem bacakan
putusannya, Hakim memberikan
kesempatan kepada orang tua, wali,
atau orang tua asuh, untuk
mengemukakan segala ikhwal yang

bermanfaat bagi anak (Pasal 56 dan

Pasal 59).
l. Anak d id ik pemasyarakatan

ditempatkan di lembaga pe-
masyarakatan anak yang terpisah
dari orang dewasa, pembebasan
bersyarat diberikan bagi anak yang
telah menjalankan p ida n anya
selama2/3 dari rnasa hukumannya
sekurang-kurangnya 9 bulan dan

berkelakuan baik, diberikan rnasa
percobaan selama masa hukuman
yang belum selesai dijalarrkannya
(Pasal 60 dan Pasal 62).
Hal-hal yang perlu d iperhatikan

berkaitan dengan hak-hak yang diberikan
kepada anak menurut Undang-Undang
No.3 Tahun 1997 tentang peradilan anak
adalah:

a. Ketentuan mengenai bentuk dan
tata cara pembayaran ganti rugi.
pelaksanaan pidana pengawasan,
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b.

hal-haI yang berkaitan den gan
lern baga pernasyarakatan anak
akan ditentukan lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah. Dengan
adanya peraturan organik maka
penerapan U ndang-U ndang
Peradilan Anak tidak b isa
dilakukan ketika waktu berlakunya
dirnulai yakni pada tanggal 3

Januari 1998, padahal ketentuan-
ketentuan yang harus d ibuatkan
peraturan organiknya merupakan
Pasal-pasal yang dapat sewaktu-
waktu berlaku bila terjadi kasus
kejahatan atau pelanggaran oleh
anak-anak.
Walau pun U ndang-Undang
Perad ilan Anak in i telah
mencakup materi hukum yang
bersifat materiel dan fonnil,
namun pengaturan tentang
perbuatan-perbuatan apa saja yang

dapat dikategorikan se baga i

perilaku delinkuensi anak tidak
disebutkan secara jelas dan rinci
sebagaimana ditekankan dalam
konvensi-konvensi internasional.
sehingga untuk mencari bentuk-
bentuk kejahatan atau pelanggaran

d ilinkuensi anak haruslah meugacu
pada ketentuan pidana umutn dan
pidana khusus yang berlaku bagai

setiap orang (oralg dewasa).

Sebagai suatu perad ilan yang
mempunyai pengaturan yan g

khusus peradilan anak rrasih belum
menrberikan pedoman ke pada
hakim-hakim tentang prinsip-
prinsip apa yang selraru sn ya
diperhatikan o leh hakim dalam
rnenjatuhkan pidana perampasan
kemerdekaan, sebab masalah-
masalah inilah yang menjadi pusat

perhatian dari dokumen-dokumen
intemasional, hal-hal yang seharus-

nya dijadikan materi U ndang-
Undang Peradilan Anak sebagai
pedoman hakirn dalam menjatuh-
kan putusan pidananya adalah:
,f Reaksi yang diambil selalu harus
diseimbangkan tidak hanya dengan

keadaan-keadaan dan kebutuharr si

anak dan dergan kebutuhan-
kebutuhan rnasyarakat.
2) Pembatasan kebebasan atau
kemerdekaan pribadi anak hanya
dikenakan setelah pertimbangan
yang hati-hati dan d ibatas i

seminimal mungkin.
3) Perampasan kem erdekaarr
pribadi jangan dikenakan kecuali
anak melakukan perbuatan serius
atau terus menerus melakukal
tindak pidana serius, dan kecuali
tidak ada bentuk respon atau sanksi

lain yang lebih tepat.
4/ Kesejahteraan anak haru s

menjadi faktor pedoman mem-
pertimbangkan anak.
5) Pejabat yang berwenang dalam
hal ini hakim mempunyai
kekuasaan untuk setiap sa at
menghentikan atau tidak me-
lanjutkan proses pemeriksaan.

6) Penempatan seorang anak dalarn

lembaga lrarus selalu d itetapkan
sebagai upaya terakhir dan urrtuk
jangka rvaktu minimal yang
diperlukarr.
Pada pidana pokok terdapat jenis
pidana baru berupa p idan a

pengawasan yang rr eru pak an
pengawasan olehjaksa kepada anak
pelaku kej a hatan/pe lan gga ran
dalarn kehidupan sehari-hari di
rumah anak tersebut serta
pernberian bimbingan yan g

dilakukan o leh pem bim b!ngan
kemasyarakatan. Ketentuan ini
mempunyai kesamaan d en gan
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e.

pidana bersyarat. Untuk itu perlu

adanya pedoman penjatuhan
pidana pengawasan, sehingga jelas
perbedaannya dengan p idan a
bersyarat (Barda N. Arif. 1996 :

7e)
Pertanggungiawaban pidana pada

peradilan anak untuk perilaku
delinkuensi masih sama dengan
sistem pertanggungjawaban pada

pelaku kejahatan/pelanggaran pada

orang dewasa yakni berorientasi
pada si pelaku secara pribadi/indi-
vidual (Barda N. tuifl 1996 : 79).
Sehingga dengan
pertanggun&iawaban personal inr
maka seorang anak telah dianggap
mampuuntuk bertanggungiawab
penuh, padahal secara kejiwaan
telah disepakati bahwa anak adalah
mereka yang belum sem purn a
kemampuan bertanggungjawab-
nya, untuk itu perlu difikirkan
tentang siStem pemidanaan yang
lebih memperhatikan kepentingan
anak. dengan rnemberikan sanksi
pula kepada pihak-pihak lain
seperti orang tua atau pejabat
struktural. Pertanggunglawaban
stru ktura I ini dalam Undang-
Undang Peradilan Anak telah
direduksi namun hanya pada pidana

tambahan yakni pada ketentuan
pembayarau ganti rugi yang
dibebankan kepada orang tua,
sedangkan pada pidana pokok yang
hampir serupa yakni pidana denda
sang anak harus terkena wajib
latihan kerja. seharusnya hal ini
dapat diterapkan kete ntu an
sebagaimana pidana tarn bahan
berupa pem bayaran ganti rugi
tersebut.
Rurnah tahanan bagi anak perlu
diperhatikan keberadaa n nya,

sebagai amanat dari U ndang-
Undang Peradilan Anak, sehingga
peraturan organik seharu s nya
segera disusun mengingat telah
berlakunya U ndang-U ndan g

Peradilan Anak ini sebagai hukum
positif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan hak-hak anak yang
berperilaku delinkuensi dalam proses
peradilan anak, dari tingkat penyidikair,
tingkat penuntutan, tingkat pengadilan
sampai proses eksekusi sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang No. 3

Tahun 1997 tentang Peradilan Anak telah
mengacu pada I nstrumen- in stru men
Konvensi lntemasional tentang Hak-lrak
Anak seperti: The UN Cuidelines for the
Prevention ofJuvenile Delinquency, The
UN Standard Minimum Rules for the
Administration of Juvenile Justice dan
The UN Rules for the Protection ofJuve-
nile Deprived of Liberty.

Narnun tidak semua aturan dalam
konvensi-konvensi tersebut dipakai
sebagai acuan peny[sunan aturan tersebut
hal ini karena penyusun perundang-
undangan menganggap beberapa
ketentuan dalam konvensi internasional
tersebut tidak sesuai dengan budaya
bangsa lndonesia.

B. Saran

Pentingnya perl indungan hak-hak
anak yang berperilaku delinkuensi agar
mereka dapat kembali berinteraksi dengan

masyarakat maka hal-hal yang perlu untuk
diperhatikan adalah:
L Pejabat-pejabat yang berwenang

seperti peny id ik, jaksa penuntut
umum, hakim, petugas pemasya-
rakatan haruslah mem iliki
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pergetalruan yang kom perhensip
terhadap nrasalalr-masalaharrak.
bila di suatu wilayah hukurn
tertentu belum ada pejabat yang
rnern iliki pengetahuan khusus
dapat diIirrrpahkan ke pejabat yang
sekurang-kurangnya mem iliki 3.
perhatian terhadap anak atau
sebelum bertugas telah d ilatih
secara sirgkat tentang penangaDan
masalah perilaku delinkuensi.
Undang-Undang Peradilan Anak
perlu mengatur bentu k- bentuk
kejahatan atau pe lan ggaran
dilinkuensi anak sebagai satu
kesatuan peraturan dalam Undang-
Undang Peradilan Anak atau dibuat
Undang-Undang baru yang meng-
atur secara khusus hukum materiel

delinkuensi anak sehingga untuk
mengetalru i kejahatan delin kuelrsi
anak kita tidak lrarus mengacu pada
ketentuan-ketentuan pidana umum
dan pidana khusus vang berlaku
bagi setiap orang (orang dewasa).
Urrdang-Undang Peradilan Anak
haruslah memiliki pedoman bagi
hak irn -hakirn tentang prinsip-
prinsip apa yang selraru sn ya
diperhatikan oleh hakim dalarn
menjatuhkan sanksi pidana atau
tindakan kepada anak, klrususnya
dalam hal menjatuhkan p idan a

perampasan kemerdekaan, sebab
masalah-masalah in ilah yang
rn enj ad i pusat perhatian dari
dokumen-dokumer
internasional-+ **
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