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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Responden  

 

Untuk menunjangnya skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan menguraikan 

karakteristik responden yang nantinya akan memberikan gambaran atau 

keterangan yang berhubungan dengan judul dari pada skripsi ini  

 

1.   Penasehat Hukum  

      Nama   : Dede Suhendri, S.H. 

      Pekerjaan   : Advokat  

      Jabatan  : Direktur Lembaga Advokasi Anak Lampung 

      Nama   : Turaihan Aldi, S.H. 

      Pekerjaan   : Advokat 

      Jabatan   : Manager Program Aila (LADA) 

2.   Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang 

      Nama   : Sri Seaningsih, S.H. 

      Pekerjaan   : Hakim  

      Jabatan   : Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang 

      Nama   : Sahlan Efendi, S.H. 

      Pekerjaan   : Hakim 

      Jabatan   : Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang  

3.   Poltabes Bandar Lampung  

      Nama   : Aiptu Siti Rohana 

      Pekerjaan   : Polisi 

      Jabatan   : Unit PPA Poltabes Bandar Lampung 
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B. Implementasi Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak Yang 

Mengatur Perlindungan Khusus Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan 

Hukum. 

 

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.  

 

 

Melindungi anak adalah amanat konstitusi, yang secara progresif menyebutkan 

hak konstitusional anak dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Setiap 

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

perlindungan yang layak”. 

 

Sebagai negara bangsa yang bergaul dan “anggota masyarakat dunia, Indonesia 

terikat dengan sejumlah konvensi HAM internasional, utamanya Konvensi PBB 

tentang Hak Anak (KHA) yang diratifikasi dengan Keppres No 36/1990. Sebagai 

bansa yang beradab, tentunya Indonesia tidak semestinyalah terkucil dari 

instrumen HAM yang berlaku bagi bangsa-bangsa beradab (civilized countries) 

itu. Secara yuridis formal, dengan berbagai Undang-undang, terutama UU No. 

23/2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan kewajiban, tanggung 

jawab dan peran kepada negara dalam melindungi anak-anak. 

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak merupakan 

penerus yang strategis sebagai suksesi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, 

anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari 

oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang 

menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan 

perlindungan atas hak-hak dasar yang dimilikinya. 
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Supaya mewujudkan sumber daya manusia indonesia yang berkualitas dan 

mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan 

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus 

menerus demi kelangsungan hidup pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental 

dan sosial dan perlindungan dari kemungkinan yang dapat membahayakan dan 

dapat mengancam mereka dimasa depan.  

Pembinaan dan perlindungan terhadap anak di hadapkan pada permasalahan dan 

tantangan dalam masyarakat yang terkadang dijumpai penyimpangan perilaku di 

kalangan anak-anak dan perbuatan yang melanggar hukum tanpa memandang 

status sosial  dan ekonomi di samping itu terdapat pula anak yang karena salah 

satu hal, tidak mempunyai kesempatan untuk berkembang baik secara mental, 

fisik maupun sosial, karena keadaan tersebut sering kali terjadi maupun tidak, 

anak melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya sendiri atau 

masyarakat dalam menaggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang 

melanggar hukum, perlu dipertimbangkan keadaan anak dalam segala kharakter, 

ciri dan sifat yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri arah 

langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi 

kondisi lingkungan dapat mempengaruhinya. Oleh karena itu dalam 

menanggulangi kasalahan anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, 

maka orang tua, masyarakat dan aparat penegak hukum seharusnya lebih 

mengarah pada pembinaan, pendidikan dan pengembangan parilaku anak, 

sehingga diperlakuan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap 

anak yang demikian perlu memperhatikan perlindungan hukum terhadap anak. 

Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan 
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perbuatan yang melanggar hukum, aparat penegak hukum pada berbagai lembaga 

yang terkait dalam proses peradilan harus berpegang pada peraturan hukum yang 

berlaku sesuai Undang-undang Perlindungan Anak No. 22 Tahun 2003. 

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlidungan dalam rangka menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, 

selaras dan seimbang.  Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan 

pelaku tindak pidana anak,  kerap disebut sebagai “anak nakal”. Anak yang 

melakukan tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1  

(angka 1)   UU No. 3 tahun 1997  tentang Pengadilan Anak, ialah orang yang 

telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. 

Konteks hukum acara pidana,  Sudarto (Hukum dan Hukum Pidana 1997: 91),  

menegaskan bahwa aktivitas pemeriksaan  tindak pidana yang dilakukan oleh 

polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah  mengutamakan kepentingan 

anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang 

bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.  

Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan, Paulus Hadisuprapto (Kapita 

Selekta Hukum Pidana 2003: 73), meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap 

anak nakal (delinkuen) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa 

mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana 

terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Dikemukakan juga oleh 

Barda Nawawi Arief (1994: 43), pidana penjara dapat memberikan stigma  yang 

akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. 
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Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali 

menjadi anak baik. 

Berkaitan dengan ini, Muladi (1997: 84), dalam teorinya mengemukakan, bahwa 

pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif. Berdasarkan 

hasil studi perbandingan efektivitas pidana, angka perbandingan rata-rata 

pengulangan atau penghukuman kembali (reconviction rate) orang yang pertama 

kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. Revonviction 

rate yang tertinggi, terlihat pada anak-anak, yaitu mencapai 50 persen. Angka itu 

lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara daripada pidana bukan 

penjara. 

Berkaitan dengan anak yang melakukan perbuatan pidana sehingga harus 

dijatuhkan ke sidang pengadilan anak, perbuatan pidana yang dilakukan oleh 

anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. 

Yang membedakan adalah pelakunya, yakni anak-anak. Pengetahuan ini sangat 

penting untuk diketahui oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan dengan anak-

anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana. 

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan anak dan ketika 

anak di hadapkan dengan hukum adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku 

agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta 

menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Sedangkan konsepsi 

perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa 

perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, 

tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang 
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dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun 

sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya 

(Wagiati Soetodjo. 2006: 164). 

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (2) 

UU Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan 

hukum. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak, perlindungan bagi 

anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui: 

1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak 

anak; 

2. penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini; 

3. penyediaan sarana dan prasarana khusus; 

4. penjatuhan sangsi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; 

5. pemantauan dan pencatatan terus mennerus terhadap perkembangan anak 

yang berhadapan dengan hukum; 

6. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua 

atau keluarga; dan 

7. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk 

menghindari labelisasi. 

Labelisasi penting untuk dihindarkan bagi anak yang melakukan tindak pidana, 

karena cap jahat atau stigma jahat akan melekat terus walaupun yang 

bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. 
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Ratifikasi Convention On the Rights of The Child  1989 (Konvensi Tentang Hak-

Hak Anak)  dengan Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 telah membuka 

lembaran baru dalam penerapan instrumen internasional dalam peradilan anak di 

Indonesia. Ketentuan dalam Konvensi Hak-Hak Anak sebagai standar 

perlindungan atau perlakuan terhadap   anak-anak yang berkonflik dengan hukum 

(standards regarding children in conflict with the law)  dapat dilihat dalam  

pemikiran tulisan (Barda Nawawi Arief. 1998: 85). 

Prinsip-prinsip perlindungan anak dalam pemikiran Barda  Nawawi Arief  (1998: 

85), yaitu: 

1. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan 

lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat; 

2. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan 

memperoleh pelepasan dan pembebasan (without possibility of release) 

tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 tahun; 

3. Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum 

atau sewenang-wenang; 

4. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan 

sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang 

sangat singkat; 

5. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara 

manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia; 

6. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan 

berhak melakukan hubungan  dengan keluarganya; 
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7. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan 

hukum, berhak melawan dasar hukum perampasan kemerdekaan hukum, 

berhak melawan atau menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan 

atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan 

tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang tepat atas 

tindakan terhadap dirinya itu     

Kemudian memuat prinsip–prinsip perlakuan terhadap anak yang tersangkut 

dalam peradilan anak antara lain sebagai berikut : 

1. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum 

pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan 

pemahaman tentang harkat dan martabatnya; dengan cara-cara yang 

memperkuat penghargaan dan penghormatan anak pada  hak-hak asasi dan 

kebebasan orang lain;  dengan cara- cara mempertimbangkan usia anak 

dan keinginan untuk memajukan serta mengembangkan penginterograsian 

kembali anak-anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya 

yang konstruktif di masyarakat. 

2. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang 

berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diterapkan kepada anak 

yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, 

khususnya. 

3. Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu 

melakukan pelanggaran hukum pidana. 
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4. Apabila perlu ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui 

proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan- 

jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati. 

5. Bermacam-macam putusan terhadap anak (antara lain perintah / tindakan 

untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program 

pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat 

menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan 

keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan. 

Saat ini proses peradilan pidana terhadap anak menunjukkan adanya 

kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang 

dengan adanya stigmatisasi.  Kecenderungan yang bersifat merugikan dari sarana 

penal ini menurut Paulus Hadisuprapto (2003: 73), disebabkan lemahnya 

pengaturan substansial dalam perlindungan Anak. Kurang profesionalnya aparat 

penegak hukum dalam penanganan anak dan kurang memadainya sarana 

pendukung bagi penempatan anak-anak sewaktu proses pemeriksaan maupun 

proses adjudikasi juga menjadi fakor penyebab lainnya.  Demikianlah, sanksi 

pidana tak memberi garansi bahwa seseorang akan tetap taat pada norma hukum 

setelah selesai menjalani pidana. Oleh karenanya perlu untuk dicari alternatif lain 

dalam rangka perbaikan bagi pelaku tindak pidana, terutama untuk pelaku anak 

yaitu salah satunya dengan cara non-litigasi. 

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu 

pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, 

seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan 
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aktual dalam lingkungan sosial. Dalam mukaddimah Konvensi Hak Anak 20 

November 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden 

Nomor 36 Tahun 1990, dijelaskan bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan 

untuk menjalani kehidupan 

Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi konvensi 

hak anak (Convention on the Right of Children) pada tahun 1990 melalui Kepres 

No.36 tahun 1990. dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki 

kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak  tanpa terkecuali, salah satu 

hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang 

berkonflik dengan hukum. 

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditingkat 

Penyidikan.  

 

 

Ketika anak berhadapan dengan hukum maka hal yang pertama yang dilakukan 

aparat penegak hukum atau Penyidik, dalam hal menyidik agar anak tetap merasa 

tenang tidak terganggu baik mental maupun fisikisnya anggota kepolisian tidak 

diperkenankan memakai pakaian seragam dalam suasana kekeluargaan, 

merahasiakan proses penyidikan dan minta pertimbangan atau saran dari 

pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu dapat juga meminta pertimbangan 

atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas 

kemasyarakatan lainnya, serta anak juga harus di dampingi oleh penasehat hukum. 

 

Terhadap anak yang umurnya tidak lebih dari 8 (delapan) tahun, penyidik 

mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan, untuk 

menentukan apakah anak masih dapat dibina atau tidak. Apabila masih dapat 
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dibina, maka penyidik mengembalikan kepada orang tua dan wali orangtua asuh. 

Apabila sudah tidak dapat dibina penyidik menyerahkan kepada Departemen 

Sosial setelah mendengar pertimbangan pembimbing kemasyarakat, apabila hasil 

pemeriksaan menentukan bahwa anak sudah tidak dapat dibina. 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Poltabes Bandar Lampung, maka 

polisi dalam menangani masalah Anak Konflik Hukum di lakukan dengan jalan 

memberikan bimbingan terlebih dahulu bila pelakunya masih bisa diberi 

pembinaan. Dalam menjalankan tugasnya Polisi mengadakan tindakan 

penangkapan terhadap pelaku tersebut, kemudian akan diberi nasehat tanpa 

dengan tindak kekerasan namun dengan sikap yang ramah serta tidak dengan 

berwajah angker. Berdasarkan wawancara penulis denga Unit PPA poltabes 

Bandar Lampung dalam menangani kenakalan anak, maka tindakan yang 

dilakukan Polisi yaitu memberikan pembinaan dan bimbingan tanpa ada sikap 

kekerasan, namun dengan sikap yang besahabat, supaya pelaku tersebut tidak 

takut pada polisi. Polisi mempunyai semboyan “Kami Siap Melayani Anda” yang 

memiliki arti Polisi siap melayani tanpa membedakan orang miskin dan kaya, tua 

atau muda dan lain-lain. Apabila Polisi dapat menangkap basah anak yang sedang 

melakukan kenakalan berulang-ulang dan tidak sadar atas kelakuannya, maka 

Polisi mengambil langkah tegas untuk menindaknya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dengan harapan anak tersebut bisa menyadari kelakuaanya itu. 

 

Siti Rohana selaku Unit PPA Poltabes Bandar Lampung mengatakan bahwa 

melakukan pemeriksaan dan penyidikan, dengan mempertimbangkan apakah 

perbuatan yang dilakukan anak merupakan perbuatan yang masuk terhadap 
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perbuatan ringan atau perbuatan berat, Apabila dalam pertimbangan penyidik 

menemukan perbuatan yang dilakukan oleh anak masuk kedalam perbuatan yang 

ringan maka penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan diponeren 

terhadap kasus anak tersebut, dan apabila menurut pertimbangan penyidik 

perbuatan yang dilakukan oleh anak masuk kedalam perbuatan yang berat, maka 

penyidik melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk diproses 

dalam tingkat penuntutan.  

 

Keberadaan undang-undang pengadilan anak tersebut tidak lain adalah dalam 

rangka untuk lebih meningkatkan perlindungan dan penegakan terhadap hak-hak 

anak dalam proses peradilan pidana, Disamping itu pula keberadaanya adalah 

sebagai landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak 

yang terlibat suatu kejahatan dengan orang dewasa. Penahanan terhadap anak 

yang berhadapan dengan hukum hanya apabila diperlukan untuk kepentingan 

pemeriksaan sampai pada tingkat pengadilan maka lama penahanan yang 

dilakukan hanya seperdua dari batas waktu tahanan orang dewasa, Dan tempat 

penahanannya dilakukan orangtua asuh, pembimbimg kemasyarakatan dan 

penasehat hukum. 

Terdapat dua kategori perilaku anak yang membuatnya berhadapan dengan hukum 

yakni status offender dan juvenile delinquency. Status offender adalah perilaku 

kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa tidak termasuk kejahatan. 

Contohnya tidak menurut, membolos sekolah, kabur dari rumah. Sedangkan 

juvenile delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan 

orang dewasa termasuk kategori kejahatan.  
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Proses hukum anak-anak tersebut masuk dalam sistem peradilan pidana terpadu 

yang mengutamakan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Persidangan 

anak dilakukan tertutup dengan hakim tunggal. Hakim, jaksa, dan penasihat 

hukum tidak menggunakan pakaian dinas atau toga. Pidana yang dapat dijatuhkan 

bagi mereka paling lama separuh dari ancaman maksimal pidana penjara orang 

dewasa. Anak juga mendapatkan perlindungan pemberitaan atas identitas mereka, 

Pendekatan yang harus digunakan dalam penanganan pelanggaran hukum oleh 

anak adalah bahwa anak belum mengerti benar tentang kesalahan yang diperbuat, 

anak-anak pun lebih mudah dibina dan disadarkan akan kesalahan mereka.  

Siti mengatakan anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan bantuan 

hukum sejak awal proses hukum, bila anak tersebut dari golongan anak kurang 

mampu biasanya kami selaku penyidik memberikan pendamping hukum yang 

kami sediakan sendiri seperti lembaga advokasi anak (LADA) kami selalu 

bekerjasama dengan lembaga tersebut guna memberikan pendampingan hukum 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kasus-kasus anak biasanya 

ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Oleh karenanya, 

perlu dihindari penghukuman tidak manusiawi yang menjatuhkan martabat anak 

dan penjara sebagai upaya terakhir (Pasal 16 UU Perlindungan Anak). 

Menurut Dede Suhendri Direktur Lembaga Advokasi Anak (LADA Lampung) 

mengatakan hasil sementara studi menunjukan anak-anak yang berhadapan 

dengan  hukum memperoleh perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal 

telah diperlakukan lebih buruk bila dibandingkan dengan orang dewasa yang 

berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak konflik hukum mengaku 
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telah mengalami tindak kekerasan ketika berada di kantor polisi. Bentuk 

kekerasan yang umum terjadi, yaitu kekerasan fisik berupa tamparan dan 

tendangan, namun ada juga kasus kekerasan yang sekaligus berupa pelecehan 

seksual seperti kekerasan yang ditujukan pada alat kelamin atau tersangka anak 

yang ditelanjangi. Dua hal seperti ini terjadi pada anak yang disangka melakukan 

tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Selain kekerasan yang dilakukan 

dalam rangka penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dimana kekerasan 

merupakan bagian dari upaya memperoleh pengakuan, bentuk kekerasan lain yang 

terjadi, yaitu perampasan uang yang ada pada anak. Selain itu kekerasan juga 

terjadi dalam wujut penghukuman yaitu berupa tindakan memaksa anak untuk 

membersihkan kantor polisi (menyapu dan mengepel) dan membersihkan mobil. 

Menurut Dede Suhendri, Metode pemenjaraan yang selama ini dilakukan tidak 

selalu berhasil memberi efek jera pada kasus anak-anak. Dalam diri anak seusia 

mereka belum ada kesadaran akan akibat perbuatannya, Anak yang diatur dalam 

UU Perlindungan Anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak 

yang masih berada dalam kandungan. Hal ini karena UU Perlindungan anak juga 

melindungi keperdataan anak dimana aturan ini berhubungan dengan aturan dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni aturan mengenai Orang, dimana 

apabila kepentingan anak menghendaki, anak yang berada dalam kandungan 

seorang perempuan dianggap telah ada, sedangkan anak yang mati pada saat 

dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Jadi Anak di dalam Undang-Undang ini 

diatur batasan usianya dari sejak dalam kandungan seorang perempuan hingga 

usia 18 tahun.  
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Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dilakukan sesuai dengan 

hukum yang berlaku dan sebagai upaya terakhir, apabila upaya lain bagi anak 

yang melakukan perbuatan pidana, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, 

ataupun diserahkan kepada Departemen Sosial untuk dibina, tidak dapat lagi 

dilakukan. 

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan istilah internasional yang 

digunakan terhadap anak yang disangka, didakwa maupun dipidana dalam 

masalah hukum. Dalam KHA, anak yang berkonflik dengan hukum ini 

dikategorikan ke dalam anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Salah 

satunya dinyatakan dalam pasal 37 KHA: "Tidak seorang anak pun dapat 

dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. 

Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan 

undang-undang, dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka 

waktu terpendek dan tepat."  

  

Berdasarkan regulasi nasional, ada beberapa penyebutan untuk anak yang 

berkonflik dengan hukum. Dalam UU Pengadilan Anak disebut anak nakal, 

sementara dalam UU Perlindungan Anak terdapat dua penyebutan, yakni anak 

yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum. 

Apapun sebutannya, yang terpenting adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

anak harus dilakukan dengan mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, 

baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Penegak hukum harus 

mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses penegakan hukum. 

Salah satunya dengan menggunakan alternatif hukuman lain selain pidana formal. 
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Misalnya dengan mengembalikan kepada orangtua atau menempatkan mereka di 

pusat-pusat pembinaan. Jadi anak yang tertangkap tangan melakukan kejahatan 

tidak langsung ditangkap, ditahan dan diajukan ke pengadilan, tetapi harus 

menjalani proses-proses tertentu seperti pendampingan dan konseling untuk 

mengetahui apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi mereka. 

 

Pendamping hukum sangat penting dalam proses hukum yang dialami anak. Anak 

adalah warga negara yang belum dewasa, tidak memiliki kemampuan hukum 

(consent) untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk itu, anak yang berkonflik 

dengan hukum harus melibatkan orangtua/wali maupun pendamping, khususnya 

pendamping hukum sebagai orang yang memiliki consent untuk menuntut hak 

asasi mereka dalam proses hukum tersebut. Proses pemeriksaan juga harus 

dilakukan dengan tata cara ramah, seperti dilakukan orang yang ahli dalam bidang 

anak berdasarkan persetujuan anak, dalam bahasa yang dimengerti anak dan bila 

bahasa itu tidak dimengerti harus diberikan penerjemah. Anak harus diberikan 

kesempatan beristirahat, privacy terjamin dan tentu saja tanpa kekerasan terhadap 

anak. Selanjutnya dalam proses peradilan, hakim dan jaksa tidak boleh 

mengenakan toga karena akan menimbulkan ketakutan dan dampak psikologis 

lainnya bagi anak. 

 

Anak  yang melakukan tindak pidana umumnya dikeluarkan dari sekolah, padahal 

belum ada keputusan tetap yang mengikat, apakah anak tersebut bersalah atau 

tidak, sehingga menyalahi prinsip praduga tak bersalah dan tentunya 

menghilangkan hak anak atas pendidikan. Harus diingat, pemenjaran hanya 

menghilangkan hak bergerak seseorang, sementara hak-hak lainnya tetap wajib 
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didapatkan. Jika seorang anak dipidana penjara, maka seluruh hak-haknya yang 

lain wajib diberikan, misalnya hak atas pendidikan, hak untuk terbebas dari tindak 

kekerasan dan sebagainya. 

Intervensi bagi pelaku tidak perlu melalui proses formal sehingga anak terhindar 

dari proses sistem peradilan. Bila anak terpaksa harus menjalani proses pengadilan 

sebaiknya anak dijauhkan dari pengaruh dan implikasi negatif. Bentuk keadilan 

restoratif tersebut akan mendorong anak untuk bertanggung jawab atas 

perbuatannya. Selain itu anak mendapat kesempatan mengganti kesalahan dengan 

berbuat baik pada si korban dan memeliharahubungan dengan keluarga korban. 

Pada akhirnya anak diberi kesempatan untuk rekonsiliasi dan penyembuhan dalam 

masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidananya. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat di analisis bahwa Undang–Undang 

Perlindungan Anak mewajibkan Pemerintah, Penegak Hukum, Masyarakat 

termasuk dunia usaha wajib memenuhi hak-hak anak, demi kelangsungan hidup, 

pertumbuhan dan perkembangannya serta perlindungan demi kepentingan bagi 

anak, begitu juga apabila anak berkoflik dengan hukum maka sudah kewajiban 

untuk memberikan hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 

perlindungan anak, tetapi dari hasil penelitian diatas ada beberapa poin penting 

yang tidak dipenuhi oleh penegak hukum dalam memberikan hak-hak anak yang 

berhadapan dengan hukum, seperti pemantauan dan pencatatan terus menerus 

terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan dari 

pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi, 

labelisasi penting untuk dihindarkan bagi anak yang melakukan tindak pidana 
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karena cap jahat atau stigma jahat akan melekat terus walaupun yang 

bersangkutan tidak melakukan lagi. Hal ini sangat berpengaruh sekali dalam 

perkembangan fisik, dan mental anak.  

3. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pada Tingkat Penuntutan. 

Penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh 

penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan surat keptusan jaksa agung atau 

pejabat lainnya yang ditunjuk jaksa agung dalam hal penuntut umum berpendapat 

bahwa hasil penyidikan yang dapat dilakukan penuntutan maka jaksa dalam hal 

ini wajib secepatnya melakukan dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab 

Hukum Acara Pidana   

 

Implementasi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yang harus 

dilakukan oleh hakim adalah sebagai berikut; Dalam sidang pemeriksaan anak 

yang berhadapan dengan hukum, hakim dapat memastikan hadirnya para jaksa, 

dan penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua wali atau orang tua 

asuhnya. Serta sejumlah saksi.  

 

Sebelum dimulainya persidangan hakim memerintahkan agar pembimbing 

kemasyarakatan agar dapat menyampaikan hasil pendidikan dan penilaiayan 

mengenai anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Adapaun mengenai 

laporannya tentang data individu anak, keluarga, pendidikan dan kondisi sosial 

anak serta kesimpulan serta pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.  Sidang 

dilakukan tertutup untuk umum, selama dalam persidangan terdakwa yang 

didamping keluarga dan penasehat hukumnya pada waktu pemeriksaan saksi 

hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar sidang, akan tetapi  
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pihak orang tua, wali asuh, pembimbing kemasyarakatan, penasehat hukum tetap 

hadir, hal ini berkaitan dengan keputusan  hakim, karena sebelum mengucapkan 

keputusannya hakim mempersilahkan kepada orang tuanya untuk mengemukakan 

pendapat yang bermanfaat bagi anak, keputusan hakim wajib mempertimbangkan 

laporan penelitian kemasyarakatan, keputusan wajib di ucapkan dan terbuka untuk 

umum.  

 

Proses implementasi bentuk perlindungan anak dalam menentukan hasil 

penuntutan selaku jaksa tidak sebegitu berat dalam memberikan sangsi, jika 

memang kasus itu tidak terlalu berat. bahkan dalam pelaksanaannya selaku jaksa 

mengambil kebijakan untuk memulangkan terdakwa kepada orang tuanya.  

 

Penuntut umum dalam melakukan proses persidangan perkara anak sangat 

memperhatikan sekali hak-hak anak yang mana diatur dalam pasal 64 ayat 2 

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 ketika Anak berhadapan dengan hukum, yang 

didalam substansinya dipertegas untuk didampingi oleh penasehat hukum yang 

paham terhadap masalah-masalah mendasar pada anak dimulai dari proses 

penyidikan sampai pada putusan perkara. Setelah itu kami juga memperhatikan 

sarana dan prasarana khusus anak pada saat dilakukan pembinaan.  

 

Dede Suhendri Direktur Lembaga Advokasi Anak  (Lada Lampung) untuk 

memastikan  perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang di atur 

dalam Pasal 64 Undang–Undang Perlindungan Anak peran yang dilakukan 

Lembaga Advokasi Anak Lampung berkerjasama dengan instansi terkait 

memberikan pendidikan atau kursus atau kejar paket kepada anak yang berkonflik 

dengan hukum yang putus sekolah, sedangkan untuk anak yang masih  sekolah 
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Lembaga Advokasi Anak mengadvokasi anak yang berhadapan dengan hukum 

agar tetap bisa sekolah dan membantu anak agar dapat berinteraksi kembali 

kesekolahnya. Dan memberikan pemahaman kepada guru Konseling dan wali 

kelasnya agar terhindar dari “Streotipe Negatif”. Sedangkan dilingkungan 

keluarga dan lingkungan sosial secara umum bagaimana Lembaga Advokasi Anak 

berkerjasama dengan pihak keluarga dan tokoh masyarakat serta tokoh agama dan 

semua lapisan masyarakat dalam hal melakukan Reintegrasi dan recvoveri anak 

terhadap lengkungan sosial dan lingkungan keluarga dengan tujuan agar anak 

dapat diterima kembali dalam lingkungannya, dan memberikan pemahaman soal 

anak kepada seluruh jaringan di lingkungan masyarakat.  

 

Jaminan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum diberikan dengan 

cara menjauhkan Anak dari tempat kejadian dan keluarga korban agar anak 

terhindar dari perlakuan kekerasan korban, kemudian juga bagaimana menjauhkan 

anak dari keluarganya, ancaman kekerasan dan intimidasi keluarga terhadap anak 

yang berhadapan dengan hukum yang sering kali terjadi dalam pelaksanaannya 

sampai bahkan jiwa anak tersebut, serta mendampingi anak dalam proses 

penyidikan sampai pada putusan, dan terakhir bagaimana peran Lembaga 

Advokasi Anak mengetahui bagaimana kondisi mental dan kesehatan anak ketika 

anak berhadapn dengan hukum.  

 

Lembaga Advokasi Anak yang sangat konsen terhadap masalah-masalah anak 

yang kemudian selalu konsen dalam pendampingan mulai dari tahapan penyidikan 

sampai pada putusan ketika anak berhadapan dengan hukum dengan cara 

mendampingi anak pada saat diperiksa di kepolisian agar penyidik dalam 
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pengembangan penyidikan kasus anak sesuai dengan standar dan prosedur anak, 

bagaiamana juga Lembaga Advokasi Anak meyiapkan penasehat hukum yang 

cakap terhadap masalah-masalah anak, merehabilitasi Psikologi anak, 

mengarahkan kepada penyidik agar dapat  dalam Berita acara pemeriksaan (BAP) 

dapat diringankan kemudian memastikan agar selama proses penyidikan tidak ada 

tekanan dan perlakuan kekerasan terhadap anak dalam proses penyidikan. 

Kemudian bagaimana juga Lembaga Advokasi dapat merasionalisasi terhadap 

majelis hakim yang bakal memutuskan perkara untuk lebih memperhatikan aspek-

aspek dan dampak terhadap anak ketika anak di pidana dengan kurungan selama 

berkepanjangan. 

Dede Suhendri mengatakan Perlakuan buruk juga kadang masih terjadi ketika 

anak berada dalam Tahanan (RUTAN) maupun Lembaga Pemasyarakatan 

(LAPAS), perlakuan tersebut berupa pemalakan atau bentuk eksploitasi lainnya. 

Pada banyak kasus kekerasan semacam ini dilakukan oleh para tahanan / Napi 

anak dan dewasa ditempatkan dalam sel yang terpisah. 

Kenyatan-kenyataan sebagaimana dikemukakan di atas, memaksa kita untuk tidak 

mengharapkan manfaat positip dari Sistem Peradilan Pidana anak (SPP anak) 

yang ada, kecuali penderitaan dan efek jangka panjang bagi anak-anak tersebut 

maupun komunitas sosialnya dikemudian hari. Kenyatan tersebut menunjukan 

Rutan /Lapas memberikan pengaruh buruk terhadap anak-anak tidak saja sebagai 

akibat dari pergaulannya dengan sesama perilaku kriminal lainnya baik anak 

maupun dewasa, tetapi juga berupa pengalamannya terhadap kekerasan baik fisik 

maupun seksual. Pengaruh buruk lainnya yaitu ketika anak - anak harus menerima 
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fakta perilaku aparat penegak hukum yang jauh dari sikap profesional dan bahkan 

koruptif. Masalah kegagalan atau kelemahan sistem peradilan pidana anak seperti 

ini bukan hanya dialami oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi 

juga dialami oleh negara-negara yang secara ekonomi sudah maju. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas  maka diperlukan  berbagai upaya alternatif 

penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum, selain dari pada 

melalui sistim peradilan pidana anak. Hal ini sejalan dengan prinsip yang dianut 

Convention of The Right of The Child  (CRC) dan juga sebagaimana telah 

diadopsi dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 

khusunya menyangkut prinsip “The Best Interest of The Child” dan Pidana 

sebagai “The Last Resort”. 

Melihat data-data di Dinas Sosial Provinsi Lampung hak-hak anak yang 

berkonflik dengan hukum diatur di dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan anak diantaranya mengatur tentang pemeriksaan terhadap anak 

harus dalam suasana kekeluargaan, setiap anak berhak didampingi oleh penasehat 

hukum, tempat tahanan anak harus terpisah dari tahanan orang dewasa, penahanan 

dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan 

atau kepentingan masyarakat , hukuman yang diberikan tidak harus dipenjara 

/ditahanan melainkan bisa berupa hukuman tindakan dengan mengembalikan anak 

keorang tua atau walinya serta pasal-pasal lainnya yang cukup memberikan 

perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. 

Turaihan Aldi selaku Manager Program Aila (Anak yang di Lacurkan) LADA 

Lampung juga mengatakan bahwa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang 
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Hak Azasi manusia (HAM) pada Pasal 66 juga mengatur hak anak yang 

berkonflik dengan hukum. Demikian juga dalam Undang-Undang perlindungan 

anak yang disahkan pada tanggal 23 September 2002  Pasal 64 mengatur : 

a) (1). perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik 

dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan 

tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 

b) (2). perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan melalui : 

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak 

anak, hal ini sudah terpenuhi terlihat dari cara penyidik memintai 

keterangan tidak dengan cara memperlakukan anak secara semena-

mena atau tidak dengan cara kekerasan. 

b. Penyediaan petugas pendamping  khusus anak sejak dini, sudah 

terpenuhi terbukti dengan adanya pendampingan khusus dari penasehat 

hukum sejak awal proses hukum. 

c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus, belum terpenuhi terlihat dari 

Profinsi Lampung belum memiliki LP khusus anak. Anak yang 

tersangkut masalah hukum banyak yang di campur dengan orang 

dewasa. 

d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi 

anak, Hakim dalam menjatuhkan sangsi sudah terlihat baik dan tepat 

hal ini dapat terlihat dari, hakim dalam memberikan putusan melihat 
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berbagai aspek-aspek yang terbaik bagi anak, terkadang juga bilamana 

kasus tersebut tidak terlalu berat hakim sering mengambil kebijakan 

untuk mengembalikan anak tersebut kepada orangtuannya demi 

kepentingan yang terbaik bagi anak. 

e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan 

anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini belum dapat terpenuhi 

terlihat dari tidak adanya perhatian khusus terhadap anak yang pernah 

tersangkut masalah hukum, Penegak hukum terkesan tidak peduli 

terhadap anak yang pernah berkonflik dengan hukum mereka terkesan 

membiarkan begitu saja. 

f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang 

tua atau keluarga, sudah terpenuhi terlihat dimana anak yang 

berkonflik dengan hukum diwajibkan oleh penegak hukum untuk 

selalu didampingi oleh orang tuanya disetiap proses hukum. 

g. perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk 

menghindari labelisasi, masih tidak terpenuhi dimana sering terjadi 

adanya pemberitaan-pemberitaan terhadap anak yang sedang 

berkonflik dengan hukum di media massa maupun elektronik. 

Berdasarkan perundang-undangan yang diuraikan dan situasi kondisi (fakta) yang 

terjadi selama ini, maka upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan 

hukum melalui upaya diversi dan keadilan restorative (Restorative Justice)  

merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak 

yang berkonflik dengan hukum. 
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Menurut Sri Seaningsih selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung 

Karang mengatakan bahwa diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus 

anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal atau tanpa 

syarat, sedangkan keadilan restorative adalah proses dimana semua pihak yang 

terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama memecahkan masalah dan 

bagaimana menangani akibatnya dimassa yang akan datang  

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah : 

a. untuk menghindari anak dari penahanan. 

b. untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat.  

c. untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 

d. agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya.  

e. untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak 

tanpa harus melalui proses formal. 

f. menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan. 

g. menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.  

Program diversi dapat menjadi bentuk keadilan restoratif jika : 

a. mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. 

b. memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang 

dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban.  

c. memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses. 

d. memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan 

dengan keluarga. 
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e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam 

masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.  

Selanjutnya Sri Seaningsih mengatakan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi 

anak (the best interest for the child) merupakan salah satu prinsip utama 

perlindungan anak sesuai dengan semangat Konvensi Hak Anak (KHA) 

semestinya menjadi acuan dan pijakan bagi setiap pihak dalam menangani dan 

menyelesaikan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, KHA secara eksplisit 

menyatakan bahwa dalam semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh 

lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum 

penguasa  administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik 

anak harus merupakan  pertimbangan utama. 

 

Lebih Lanjut Sri Seaningsih mengatakan bahwa definisi pelaku berdasarkan 

Aneks Deklarasi secara jelas menyatakan bahwa pelaku suatu tindak pidana dapat 

kehilangan hak-hak asasinya yang bersifat fundamental. Oleh karena proses 

hukum yang akan dijalani oleh pelaku harus dapat responsif terhadap kebutuhan 

pelaku yang mencakup beberapahal yaitu sebagai berikut: 

 

a.  Memberikan informasi kepada tedakwa mengenai aturan, cakupan, waktu, dan 

kemajuan proses dan perjalanan kasus yang melibatkan dirinya. 

b. Menyediakan kesempatan kepada terdakwa menyatakan pandangan dan  

kepentingannya untuk diperdengarkan dan dipertimbangkan secara layak. 

c.  Memberikan bantuan yang layak kepada terdakwa melalui bantuan hukum 

pada setiap proses hukum. 
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d. Mengambil langkah-langkah meminimalkan kesulitan-kesulitan terdakwa, 

melindungi privasi terdakwa ketika membutuhkan dan memastikan keamanan 

terdakwa, termasuk keluarganya dari intimidasi dan pembalasan. 

e.  Mencegah keterlambatan yang tidak perlu dari proses dan perjalanan kasus dan 

melaksanakan keputusan pengadilan untuk memberikan pemulihan kepada 

terdakwa. 

 

Sehubungan dengan perlindungan hukum tersebut menurut Sri Seaningsih, hukum 

internasional memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap anak yang 

menjadi pelaku tindak pidana. KHA merupakan instrument hukum HAM 

Internasional yang akan memberikan pedoman bagi setiap langkah-langkah yang 

terkait dengan penanganan anak pelaku tindak pidana. anak pelaku tindak pidana 

dilekati hak untuk mendapatkan perlindungan yang khusus sesuai dengan hak dan 

kebutuhan mendasarnya. Disamping itu prinsip-prinsip berikut juga harus 

diperhatikan untuk menangani anak pelaku tindak pidana: 

a. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Best Interest of the Child) 

b. Hak tidak mendapatkan diskriminasi (Right to Non-Discrimination) 

c. Prinsip menghargai pendapat anak (Respect for the Views of the Child) 

d. Hak anak atas informasi (Right to Information) 

e. Hak anak atas kerahasiaan (Right to Confidentiality) 

f. Hak anak atas perlindungan (Right to be Protected) 

 

Selanjutnya Sri Seaningsih mengatakan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak mengakomodir lebih  jauh perlindungan khusus bagi anak yang 
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berkonflik dengan hukum. Pasal 64 ayat (2) menetapkan bahwa perlindungan 

khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :  

a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak 

b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. 

c. penyediaan sarana dan prasarana khusus. 

d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.  

e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang   

    berhadapan dengan hukum.  

f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau    

    keluarga, dan  

g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk 

menghindari labelisasi.  

 

Berasarkan paparan diatas jika penegak hukum tidak memiliki perspektif hak 

anak, maka bisa jadi hak-hak yang seharusnya melekat pada diri seorang anak 

tidak diperoleh. Karena hal ini bergantung sepenuhnya pada penegak hukum, 

padahal sebenarnya HAM melekat pada setiap manusia karena manusia bukan 

diberikan dan bergantung pada suatu institusi. Titik kritis selanjutnya bantuan 

medis dan bantuan rehabilitasi psikolok, sosial yang seharusnya diterapkan pada 

semua anak yang berhadapan dengan hukum. 

 

Berdasarkan penelitian Lembaga Advokasi Anak (LadA) Lampung menurut 

Bapak Turaihan Aldi  Selaku Manager Program Aila (Anak Yang di Lacurkaan) 

mengatakan bahwa Pasal 64 Ayat (2) UUPA No : 23 / 2002 Anak yang 

Berhadapan Dengan Hukum terdiri dari: Anak yang Berkonflik Dengan Hukum. 



68 

 

 

 

Pasal 64 : ayat (1) UU Perlindungan Anak 

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak 

korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan 

masyarakat. 

 

Pasal 64 Ayat (2) UU Perlindungan Anak 

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dilaksanakan melalui: 

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabatdan hak-hak anak 

b. Penyediaan sarana dan prasarana khusus; 

c.  Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini; 

d.  Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak; 

e.  Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang 

berhadapan dengan hukum; 

f.  Pemberianjaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau 

keluarga; dan 

g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melaui media massa dan untuk 

menghindari labelisasi. 

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat dianalisa bahwa anak merupakan 

aset Negara yang sangat penting dan perlu untuk diberikan perlindungan secara 

optimal, secara yuridis pemerintah telah membuat suatu Peraturan Perundang-

undangan yang mengatur secara khusus tentang bentuk dan cara perlindungan 

anak yang berkonflik dengan hukum setidaknya merupakan komitmen pemerintah 
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untuk melindungi generasi penerus bangsa, tetapi ada beberapa poin penting yang 

terkandung di dalam Pasal 64 undang-undang perlindungan anak yang tidak 

terpenuhi oleh penegak hukum kita didalam proses perlindungan khusus bagi anak 

yang berhadapan dengan hukum, yaitu Pemantauan dan pencatatan terus menerus 

terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan dari 

pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari Labelisasi. 

Kedua poin tersebut sangatlah penting bagi perkembangan psikologis anak yang 

tersangkut masalah hukum, tetapi para penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa, 

Hakim jarang sekali memperhatikan kedua hal tersebut diatas, hal ini dapat dilihat 

dari hasil wawancara penulis dengan beberapa responden.   

 

4. Pertimbangan hakim anak dalam menjatuhkan sanksi pidana.  

 

Menurut Sri Seaningsih selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung 

Karang mengatakan bahwa penyelesaian perkara-perkara pidana anak dapat 

diselesaikan dalam perspektif "perlindungan terhadap anak". Di sisi lain, proses 

penegakan hukum pidana tak mencederai rasa keadilan. Falsafah yang paling 

nyata dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan UU 

No 23/2002 tentang Perlindungan Anak adalah kewajiban semua pihak 

memberikan perlindungan terhadap anak. Ini merupakan bagian apresiasi 

penegakan HAM. 

 

Inilah dasar undang-undang yang harus dipahami tiap aparat penegak hukum 

terkait dengan proses peradilan pidana anak, yaitu Penyidik Anak, Petugas Balai 

Pemasyarakatan, Jaksa Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, hingga Petugas LP 

Anak.  
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Penegakan hak kesejahteraan anak dan perlindungan terhadap anak sebagai bagian 

natural law (yang berasal dari Tuhan, tidak berubah dan berganti), sama disemua 

tempat, waktu, dan berlaku universal di muka bumi. Tiap orang menyandang anak 

apalagi ia seorang anak karena manusia membutuhkan hak sejak dilahirkan 

sebagaimana ia membutuhkan makan, minum, tempat, dan kehidupan sebagai 

makhluk hidup. 

 

Guna melindungi anak, dunia internasional telah memiliki Konvensi Hak Anak 

(KHA) yang disahkan Majelis Umum PBB 20 November 1989. Indonesia telah 

meratifikasi KHA itu melalui Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990, tanggal 25 

Agustus 1990. Dengan meratifikasi, Indonesia terikat KHA berikut 

konsekuensinya. Tiap produk dan keputusan hukum yang menyangkut kehidupan 

anak harus berpedoman pada KHA. Maka, jika Indonesia ingin dipandang 

beradab oleh dunia internasional, tak ada pilihan lain kecuali menghormati dan 

melaksanakan KHA, terutama dalam membuat produk dan keputusan hukum yang 

terkait dengan anak. 

 

Sri Seaningsih mengatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana, para penegak 

hukum harus berpegang pada tujuan dan falsafah dasar KHA dan diterapkan 

secara dinamis dengan memerhatikan dampak buruk pemidanaan yang represif 

bagi seorang anak. Namun yang sering menjadi keprihatinan kita justru rendahnya 

pemahaman aparatur penegak hukum tentang KHA sebagai pedoman. Memang, 

sosialisasinya kurang, hak anak-anak pun sering dilupakan karena kita yang 

dewasa lebih disibukkan oleh isu-isu lain, seperti pemberantasan korupsi, dan 
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terorisme. Akan menjadi ironi jika penegakan hukum tidak mengindahkan hak-

hak anak. 

Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Peradilan Anak telah 

mengakomodasi perlindungan anak dan memberikan ruang bagi hakim untuk 

menerapkannya dalam menjatuhkan putusan atas pidana yang dilakukan anak, 

peran hakim begitu dominan. Hakim tidak boleh hanya berlindung di belakang 

undang-undang, ia harus tampil dalam totalitas termasuk dengan nurani. Hukum, 

undang-undang hanya kertas dengan tulisan umum dan abstrak. Di tangan para 

hakim, ia menjadi keadilan yang hidup."Pasal 3 Konvensi Hak Anak 

menyebutkan, "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang 

dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, 

pengadilan, para penguasa pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan terbaik 

harus menjadi pertimbangan utama."Artinya, pertimbangan utama hakim 

mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap anak adalah kepentingan terbaik 

bagi anak yang berorientasi kepada keadilan, bukan atas kekakuan hukum pidana 

atau hukum acara. 

 

Selanjutnya Sri mengatakan bahwa terhadap anak yang terbukti melakukan 

kejahatan, hakim harus mengambil keputusan bijak dengan memerhatikan latar 

belakang kehidupan anak, latar belakang kehidupan keluarga anak, faktor-faktor 

pencetus terjadinya kejahatan, dan yang terpenting, kemampuan mental dan 

kesehatan fisik seorang anak yang akan menanggung beban pemidanaan (jika 

dijatuhi pidana). Juga harus diingat, kekakuan dan formalitas proses peradilan 

pidana merupakan beban tersendiri bagi seorang anak yang harus diperhatikan 

dalam penjatuhan putusan. 
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Anak pelaku kejahatan dapat saja tidak dijatuhi pidana, yaitu dikenai tindakan 

sebagaimana dimaksud Pasal 22 dan 24 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 

Tentang Peradilan Anak. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap 

seorang anak pelaku kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai hal ultimum 

remedium, pilihan terakhir, dan hanya untuk kepentingan anak. Bagaimanapun 

penjara bukan tempat yang baik bagi anak. Di sisi lain hakim harus 

memperhatikan keseimbangan dan tuntutan keadilan dari masyarakat yang terkena 

dampak kejahatan. Upaya paksa (penahanan, perampasan hak-hak tertentu) jika 

tidak mengganggu proses peradilan pidana selayaknya tidak dilakukan. 

 

Sahlan Efendi selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang 

mengatakan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu 

perkara yang berhubungan dengan anak ialah: melihat dari segi kasus yang terjadi, 

melihat kepentingan yang terbaik untuk anak dengan tidak mengenyampingkan 

peraturan yang berlaku, melihat pendidikan yang sedang dijalani anak, peraturan 

yang diterapkan untuk anak hanya ½ dari keseluruhan yang berlaku serta dengan 

meneliti tingkah laku anak dan keluarga, lingkungan, masyarakat, dan sekolah. 

Menjatuhkan sangsi pidana tidaklah mudah hakim perlu mempertimbangkan 

bahwa seorang anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan,yang senantiasa 

harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak 

sebagai manusia yang harus di junjung tinggi karena anak adalah massa depan 

bangsa dan penerus cita-cita bangsa. 
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Berikut merupakan contoh petikan putusan perkara anak dimana anak sebagai 

pelaku Tindak Pidana : 

Putusan No:24/PID.B.AN/2008/PN.TK 

 

Nama lengkap   : Arif Alfian Bin Syahrudin 

Tempat Lahir   : Kotabumi 

Umur/tanggal Lahir  : 16 tahun/04 Nopember 1994 

Jenis kelamin   : Laki-Laki 

Tempat Tinggal  : Jl. P. Damar Way Dadi Sukarame B. Lampung 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Tidak bekerja 

 

Terdakwa didakwa Jaksa melakukan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, 

pelaku Arif Alfian Bin Syahrudin melakukan penyetopan terhadap korban yang 

sedang mengemudikan sepeda motor, korban ditodong dengan menggunakan 

senjata tajam oleh pelaku dan mengancam korban untuk menyerahkan sepeda 

motor, korban menyerahkan sepeda motornya. korban juga dilukai dengan senjata 

tajam berupa golok oleh pelaku. 

 

Pelaku masih berusia 16 tahun, dalam persidangan terdakwa di dampingi oleh 

penasehat hukumnya. Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan terdakwa 

bersalah melanggar Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Majelis hakim 

menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan bulan) dengan pertimbangan yang 

memberatkan : perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa 

merugikan orang lain namun pertimbangan yang meringankan: Terdakwa belum 

pernah dihukum, Terdakwa masih anak dibawah umur, terdakwa mengakui dan 
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menyesali perbuatanya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan 

terdakwa masih berstatus pelajar. 

Berdasarkan kasus tersebut di atas, maka penulis melihat bahwa hal-hal yang 

menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu terdiri dari hal-hal 

yang memberatkan pelaku, antara lain perbuatan para terdakwa yang dapat 

meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa merugikan orang lain. Sedangkan 

hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan sehingga melancarkan 

jalannya persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan belum pernah 

di hukum, kemudian terdakwa masih di bawah umur sehingga tunduk pada 

penjatuhan pidana atas anak, dan terdakwa berstatus pelajar yang masih akan 

melanjutkan sekolahnya. 

 

Menurut bapak sahlan efendi, proses pengadilan anak akan dilakukan berbeda 

dengan proses pengadilan biasa. Dalam setiap persidangan, majelis hakim akan 

hadir sebagai penengah dan pemberi nasihat, tanpa menggunakan seragam hakim 

dan atribut lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan emosi dan 

psikologis anak. Dengan kondisi ini, anak tidak merasa menjadi orang yang paling 

jahat dan paling bersalah. Kemudian dalam memberikan pertimbangan untuk 

menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, hakim 

menelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, dan di harapkan putusan 

yang dijatuhkan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi 

manusia dan penguasaan hukum atau fakta.   

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat dianalisis bahwa menjatuhkan 

sansi pidana tidaklah mudah, untuk kasus pidana terhadap anak, hakim perlu 
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mempertimbangkan bahwa seorang anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan, 

yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat pula harkat, 

martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Dari sisi 

kehidupan, anak adalah massa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, 

sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. 

 

C. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Pasal 64 Undang-Undang 

Perlindungan Anak Yang Mengatur Perlindungan Khusus Bagi Anak 

Yang Berhadapan Dengan Hukum.  

 

 

Penyelesaian masalah anak nakal, atau anak yang sedang berkonflik dengan 

hukum, karena melihat sifatnya yang khusus dari anak, maka bila mana usaha 

persuasif tidak berhasil baru di tempuh upaya terahir guna penyelesaianya, di 

salurkan melalui pengadilan anak, agar ada jaminan bahwa usaha tersebut benar- 

banar untuk kepentingan terbaik bagi anak dan ketertiban masyarakat, tanpa 

mengabaiakan terlaksananya keadilan, maupun dari segi pertanggung jawab 

pidana atas prilaku tindakannya, maka haruslah diusahakan dengan baik sesuai 

dengan Undang-Undang yang berlaku. Namun dalam penerapannya sering 

ditemui kendala-kendala yang di hadapi dalam rangka penerapan Undang-Undang 

tersebut, kendala- kandalanya yaitu : 

 

1.  Faktor Penegak Hukum 

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya 

mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu dalam proses penegakan hukum 

dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan baik terhadap masyarakat dilingkungan sekitarnya, di 

samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima 
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oleh masyarakat, penegak hukum juga harus dapat melihat keadaan lingkungan 

disekitar tempat tinggal masyarakat. Tetapi terkadang para penegak hukum 

kurang mememahami hal-hal tersebut di atas sehingga sering menimbulkan 

permasalahan-permasalahan di dalam proses penegakan hukum khususnya 

penegakan hukum terhadap anak, apalagi terkadang penegak hukum sering tidak 

memenuhi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dimana telah diatur di 

dalam undang-undang perlindungan anak, hal inilah yang menyebabkan 

terhambatnya proses perlindungan hukum bagi anak yang sedang berhadapan 

dengan hukum. 

 

Menurut Turaihan Aldi selaku Manager Program Aila LADA Lampung 

mengatakan bahwa Kepolisian secara ”terselubung” dalam artian tidak transparan 

telah melakukan ”seleksi” dengan kreteria yang juga tidak cukup terbuka, untuk 

memilah kasus anak mana yang akan dilanjutkan ke tingkat penuntutan. ”Seleksi” 

tersebut menghasilkan sebagian dari kasus anak telah ”dihentikan secara diam-

diam” (penghentian penyidikan secara terselubung dan tidak diregister) di tingkat 

penuntutan, Pengadilan dengan pertimbangan keadaan terdakwa anak yang sudah 

dalam status penahanan anak dan untuk menghindari munculnya tanggung jawab 

moral dalam menghadirkan terdakwa, maka Pengadilan juga cenderung untuk 

melakukan penahanan lanjutan untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan.  

 

Selanjutya Turaihan Aldi mengatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat 

penerapan pasal 64 UU No 23 Tahun 2002 ialah kebanyakan masyarakat kurang 

memahami keberadaan dan fungsi BAPAS akibat kurang sosialiasi kemudian 

secara teknis dari kepolisian terkadang terlambat memberitahukan ke BAPAS 
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sehingga perlindungan untuk anak kurang maksimal, serta terkadang Polisi juga 

sering tidak memenuhi hak-hak anak yang sedang berkonflik dengan hukum, 

seperti pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan 

dengan hukum, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan 

untuk menghindari labelisasi. 

 

Menurut Sahlan selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang 

mengatakan bahwa sekalipun Penahanan terhadap terdakwa anak juga telah 

menimbulkan kesulitan bagi Pengadilan dalam memutus perkara, khususnya 

ketika Pengadilan hendak menjatuhkan ’tindakan’ selain dari pada ”pidana” atau 

ketika Pengadilan hendak menjatuhkan pidana lain selain dari pada pidana 

penjara/kurungan. Karena apabila dijatuhkan putusan lain selain dari pada pidana 

perampasan kemerdekaan, dikhawatirkan terpidana akan menuntut ganti rugi 

sebagai akibat dari penahanan yang pernah dialaminya. Oleh karena itu seringkali 

massa pidana sekedar disesuaikan dengan massa penahanan. Dengan demikian 

dari kasus-kasus yang ditemukan, massa pidana sesungguhnya adalah sekedar 

massa penahanan yang telah dijalaninya, dan yang bersangkutan segera 

meninggalkan rutan sebagai akibat dari keharusan mengurangi massa pidana 

dengan massa penahanan. Dengan demikian maka fakta yang menunjukan 

Pengadilan cenderung menjatuhkan pidana penjara/kurungan dalam kasus-kasus 

anak, tidak dapat disimpulkan sebagai tidak adanya kemauan untuk melakukan 

”diversi” pada tingkat Pengadilan. Salah satu penghambat”diversi” pada tingkat 

Pengadilan adalah penahanan yang dilakukan oleh Penyidik (Polisi) terhadap 

tersangka anak. Dengan demikian, maka Kepolisian sebagai institusi yang telah 

melakukan ”diversi” ternyata juga merupakan salah satu faktor yang menghambat. 
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2.  Faktor Sarana dan Prasarana 

Tanpa adanya sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 

perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum akan berlangsung 

dengan lancar, tetapi sarana atau fasilitas tersebut terkadang masih sering tidak 

terpenuhi oleh penegak hukum dalam memberikan perlindungan khusus terhadap 

anak yang berhadapan dengan hukum, hal tersebut mencakup penyediaan sarana 

dan prasarana khusus, seperti Lapas khusus anak belum tersedia, Pemantauan dan 

pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan 

hukum, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk 

menghindari labelisasi, labelisasi penting untuk dihindarkan bagi anak yang 

melakukan tindak pidana karena cap jahat atau stigma jahat akan melekat terus 

walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Kalau hal-hal 

tersebut tidak terpenuhi mustahil perlindungan hukum bagi anak akan tercapai 

tujuannya, Dengan demikian sarana atau fasilitas mempunyai peranan penting 

didalam perlindungan hukum bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. 

 

3.  Faktor Masyarakat 

Pelaksanaan penegakan Hukum berpengaruh kuat bagi masyarakat, hal tersebut 

disebabakan penegakan hukum berasal dari masyarakat itu sendiri. Menurut 

Turaihan Aldi bahwa kondisi yang diciptakan saat ini adalah masyarakat belum 

bisa menerima hadirnya mantan anak didik yang pernah tersangkut oleh masalah 

hukum di tengah komunitas mareka, sehingga masyarakat tidak segan-segan 

untuk menjauhkan bahkan mendiskriminasikan anak yang pernah tersangkut 

masalah hukum tersebut, yang sebenarnya anak tersebut bisa menjadi manusia 

biasa. Hal ini tentu mengganggu keadaan psikologis yang bisa berakibat buruk 
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bagi kelangsungan hidupnya. Seharusnya masyarakat harus menciptakan 

peradikma baru bahwa mantan anak yang pernah tersangkut masalah hukum juga 

dapat melanjutkan kehidupan yang normal seperti anak-anak yang lain pada 

umumnya. 

 

4.  Faktor Budaya 

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, karena  

Penegakan hukum sebenarnya berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaiaan di masyarakat, oleh karena itu, dipandang dari sudut 

tertentu maka masyarakat di Indonesia yang merupakan masyarakat yang 

majemuk (plural society), dengan sekian banyak golongan etnik dan kebudayaan 

yang berbeda-beda, serta sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah 

pedesaan yang berbeda dengan ciri-ciri masyarakat di wilayah perkotaan, maka 

masalah-masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak 

diselesaikan dengan cara-cara tradisional, jangan selalu di samakan dengan 

kehidupan masyarakat di perkotaan. Karna dari ciri-ciri adat kehidupan di 

perkotaan dan pedesaan sangat berbeda sekali, tetapi terkadang sering timbul 

permasalahan-permasalahan dalam proses penegakan hukum. Seperti kurang 

pahamnya penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya terhadap lingkungan 

sekitar tempat dia bertugas, masyarakat di desa juga terkadang belum bisa 

menerima hadirnya mantan anak didik yang pernah tersangkut masalah hukum, 

mereka masih sering mengangap anak yang pernah tersangkut masalah hukum 

sebagai anak yang tidak baik dan tidak bisa diubah menjadi anak yang lebih baik 

lagi, bahkan mereka sering menjauhkan anak-anak mereka untuk bergaul dengan 

anak yang pernah tersangkut masalah hukum, hal ini di sebabkan karena 
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masyarakat di desa takut anaknya akan ikut-ikutan berbuat tindak pidana akibat 

bergaul dengan anak yang pernah tersangkut masalah hukum, seharusnya budaya 

seperti itu harus bisa dirubah dan harus diciptakan paradikma baru bahwa mantan 

anak didik yang pernah tersangkut masalah hukum, juga bisa melanjutkan 

kehidupan yang normal tanpa tidak adanya perbedaan dengan anak-anak yang 

lainya. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


