
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi

pembangunan nasional. Agar kedudukan anak ini dapat diwujudkan, maka terhadap

anak diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup,

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari

segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak  dalam kenyataannya tidak

semudah yang dipikirkan, melainkan sering dihadapkan pada berbagai permasalahan

dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan

perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan

perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh

anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari

perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan

informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara

hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam

kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Selain itu, kurangnya kasih sayang, asuhan, bimbingan, pembinaan, serta pengawasan



orang terhadap anak dalam pengembangan sikap, perilaku, dan penyesuaian diri si

anak, serta lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadi anak,

juga merupakan faktor penyebab anak melakukan perbuatan melanggar hukum atau

melakukan tindak pidana.

Mengingat kedudukan anak sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan

nasional dalam rangka meneruskan cita-cita perjuangan bangsa,  ciri dan sifat anak

yang khas, serta faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, maka

diperlukan perlindungan hukum yang bersifat khusus terhadap anak pelaku tindak

pidana. Artinya,  harus ada perbedaan perlakukan antara anak sebagai pelaku tindak

pidana dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana.

Pembedaan perlakuan antara pelaku tindak pidana anak dengan pelaku tindak pidana

orang dewasa sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan

tindak pidana dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut

agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan

tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui

pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri,

bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan

negara.

Secara yuridis formal, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak

pidana telah terimplementasi di beberapa hukum positif, antara lain :



1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya

disingkat UU No.3 Tahun 1997) pada intinya menentukan, bahwa

penyelenggaraan pengadilan terhadap terdakwa anak dilakukan secara khusus,

berbeda dengan terdakwa orang dewasa. Kekhususan ini antara lain berupa :

a. terhadap tersangka anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun,

penyidik berwenang untuk tidak melanjutkan penyidikan dan menyerahkan

kembali anak tersebut kepada orang tua wali atau orang tua asuhnya, atau

menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial.

b. sidang pemeriksaan perkara pidana dengan terdakwa anak dilakukan  secara

tertutup.

c. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana

paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang

dewasa.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya

disingkat UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM), antara lain menentukan :

a. penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan terhadap anak hanya dapat

dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

b. penahanan dan pemenjaraan terhadap anak harus dipisahkan dari orang

dewasa.

c. Pelaku tindak pidana anak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman

penjara seumur hidup.



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya

disingkat UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), antara lain

menentukan “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum

dilaksanakan melalui :

a. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.

b. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau

keluarga.

c. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk

menghindari labelisasi.

Berdasarkan ketentuan hukum positif sebagaimana dikutipkan di atas, Rancangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Rancangan Undang-Undang tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat RUU KUHP) yang

dipersiapkan untuk menggantikan KUHP yang sekarang berlaku yang merupakan

“copy” dari KUHP Belanda Tahun 1886 yang mulai berlaku di Negara Republik

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan

Hukum Pidana joncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, tentunya harus

memuat juga perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut Muladi, pemuatan perlindungan hukum terhadap anak dalam RUU KUHP

berkaitan erat dengan masalah hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM). Oleh

karena itu, RUU KUHP di samping harus sesuai dengan ideologi nasional, kondisi

manusia, alam dan tradisi bangsa, juga harus sesuai dengan perkembangan



internasional yang diakui oleh masyarakat beradab. Hal ini tersirat dalam pernyataan

Muladi  (dalam Benny K. Harman dan Hendardi (ed), Tanpa Tahun: 36) :

Usaha pembaharuan Hukum Pidana Materiil Nasional yang sampai saat ini
masih berjalan, dilakukan dengan memperhatikan berbagai kepentingan.
Secara singkat dapat dikatakan, bahwa berbagai kepentingan tersebut
berkaitan dengan usaha untuk menciptakan ketertiban negara dan ketertiban
umum (public order) sekaligus melindungi kepentingan individu (individual
right), baik yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana (offender) maupun
korban tindak pidana (victim) yang sesuai dengan ideologi nasional, kondisi
manusia, alam dan tradisi bangsa maupun perkembangan internasional yang
diakui oleh masyarakat beradab.

Perhatian kepada masalah-masalah HAM antara lain berkaitan dengan
persoalan :
- ‘derogable’ dan ‘non-derogable rights’
- pemahaman betapa pentingnya asas legalitas.
- asas non-diskriminasi.
- hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan (pidana mati bersyarat),
- prinsip ‘fair trial’ (pengutaman keadilan).
- pengaturan terhadap ‘juvenile justice’ (pidana dan tindakan bagi anak).
- korban kejahatan,
- standar perlakuan terhadap pelaku.
- dan lain-lain.

Berkaitan dengan pemuatan perlindungan hukum terhadap anak dalam RUU KUHP

yang harus sesuai dengan perkembangan internasional yang diakui oleh masyarakat

beradab, Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa

Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (United Nations Standard Minimum

Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) Adopted by

General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985 harus dijadikan acuan atau

pembanding dalam menyusun RUU KUHP, khususnya RUU KUHP Tahun 2008.



Sesuai dengan uraian di atas, Catatan Muladi Tentang RUU KUHP Tahun 2008 yang

termuat dalam (http://www.djpp.depkumham.go.id), antara lain menyatakan:

Usaha pembaharuan KUHP di samping ditujukan terhadap pembaharuan dan
peninjauan kembali tiga permasalahan utama dalam hukum pidana, yaitu
perumusan perbuatan yang dilarang (criminal act), perumusan
pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility), dan perumusan sanksi,
baik berupa pidana (punishment), maupun tindakan (treatment), juga berusaha
secara maksimal memberikan landasan filosofis terhadap hakekat KUHP,
sehingga lebih bermakna dari sisi nilai-nilai kemanusiaan (humanitarian
values), baik yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana (offender) maupun
korban (victim).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik membahas masalah perlindungan hukum

terhadap anak pelaku tindak pidana melalui penulisan skripsi  berjudul “Analisis

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Rancangan KUHP”.

B.  Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka disusun permasalahan sebagai

berikut :

a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana

dalam Rancangan KUHP Tahun 2008?

b. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam

Rancangan KUHP Tahun 2008 telah sesuai dengan Beijing Rules?

2.   Ruang lingkup



Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada pengaturan

perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di dalam Rancangan

KUHP Tahun 2008 dan Beijing Rules.

C.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.   Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak

pidana dalam Rancangan KUHP Tahun 2008.

b. Untuk mengetahui kesesuaian bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku

tindak pidana dalam Rancangan KUHP Tahun 2008 dengan Beijing Rules.

2.   Kegunaan Penelitian

a.  Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran

dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana Indonesia yang tidak hanya

mampu menanggulangi kejahatan, tetapi juga mampu melindungi pelaku tindak

pidana, khususnya pelaku anak.

b.  Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan bagi

aparat penegak hukum dalam dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana

yang memperhatikan perlindungan pelaku tindak pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis menurut Soerjono Soekanto (1986: 125) adalah “Konsep yang

merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada



dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial

yang dianggap relevan”.

Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan :

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senatiasa
harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak
sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan
bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar
1945 dan Konvensi Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara,
anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa.

Mengingat hak-hak yang melekat pada anak dan kedudukan anak dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara, Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak selanjutnya menyatakan, “Upaya perlindungan anak perlu

dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak

berumur 18 (delapan belas) tahun melalui konsepsi perlindungan anak yang utuh,

menyeluruh, dan komprehensif berdasarkan asas-asas, antara lain  kepentingan yang

terbaik bagi anak”.

Sejalan dengan Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, Mukadimah Konvensi Hak Anak, antara lain menyatakan “Mengingat bahwa

sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak Anak, ‘anak karena

ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan

khusus termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran”.

Pasal 64 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan,

“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain



dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik

bagi anak”.

Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai salah

satu bentuk perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana berkaitan erat

dengan hukum pidana materiil atau hukum pidana substantif yang mengatur tentang

sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri.

Dilihat dari jenis dan bentuk tindak pidananya, tindak pidana yang sering dilakukan

oleh anak diatur di dalam KUHP. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan

hukum bagi anak pelaku tindak pidana melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk

kepentingan yang terbaik bagi anak, sangat tergantung pada perumusan sanksi yang

diancamkan kepada anak pelaku tindak pidana di dalam KUHP.

Perumusan sanksi yang diancamkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana di

dalam KUHP merupakan salah satu bentuk kebijakan legislatif di bidang hukum

pidana materiil atau hukum pidana substanstif.  Dengan demikian, penyusunan RUU

KUHP sebagai usaha untuk menggantikan KUHP yang sedang berlaku merupakan

tahap yang paling strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak

sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, agar perlindungan hukum bagi anak

pelaku tindak pidana melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang

terbaik bagi anak dapat terwujud,  maka kebijakan legislatif di bidang hukum pidana

materiil menurut Muladi (dalam Benny K. Harman dan Hendardi (ed), Tanpa Tahun:

36) :



Harus memperhatikan berbagai kepentingan. Secara singkat dapat dikatakan,
bahwa berbagai kepentingan tersebut berkaitan dengan usaha untuk
menciptakan ketertiban negara dan ketertiban umum (public order) sekaligus
melindungi kepentingan individu (individual right), baik yang berkaitan
dengan pelaku tindak pidana (offender) maupun korban tindak pidana (victim)
yang sesuai dengan ideologi nasional, kondisi manusia, alam dan tradisi
bangsa maupun perkembangan internasional yang diakui oleh masyarakat
beradab.

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dalam Rancangan KUHP

Tahun 2008 telah sesuai dengan perkembangan internasional yang diakui oleh

masyarakat beradab, antara lain dapat dibandingkan dengan Peraturan-Peraturan

Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan

bagi Anak (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of

Juvenile Justice (The Beijing Rules) Adopted by General Assembly resolution 40/33

of 29 November 1985.

Bagian satu : Prinsip-prinsip Umum

Butir 5. Tujuan–tujuan peradilan bagi anak
5.1.Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan

akan  memastikan bahwa reaksi apa pun terhadap pelanggar-pelanggar
hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik
pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

Butir 6. Ruang lingkup kebebasan membuat keputusan
6.1.  Mengingat kebutuhan-kebutuhan khusus yang beragam dari anak-anak

maupun keragaman langkah-langkah yang tersedia, ruang lingkup yang
memadai bagi kebebasan untuk membuat keputusan akan diizinkan pada
seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari
administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan,
pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan lanjutannya.

Butir 7. Hak-hak anak
7.1. Langkah-langkah pelindung prosedural yang mendasar seperti praduga

tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak



untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orang tua
wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi dan hak
untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin
pada seluruh tahap proses peradilan.


