
II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Batas Umur Anak

Dalam kaitan dengan batasan atau tingkatan usia, pengaturan anak dapat dilihat pada:

1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

KUHP tidak memberikan rumusan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi

pembatasan usia anak dapat dijumpai antara lain pada:

a. Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu:

Pasal 45:

"Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan
perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memrintahkan
supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya,
tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada
Pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah
satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526,
531,532,536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena
melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya
menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

Pasal 72

(1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, belum

enam belas tahun dan juga belum cukup umur atau orang yang dibawah

pengampuan karena suatu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu

adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.

(2) Jika itu tidak ada, atau harus diadukan sendiri, maka penuntutan dilakukan atas

pengaduan wali pengawas, atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi



wali pengawas, atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya,

atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus atau jika itu tidak ada, atas

pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat

ketiga.

b. Pasal 283, yang memberi batasan usia 17 tahun, yaitu:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama

(2) sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa

menawarkan, memberikan untuk terus maupun sementara waktu, menyerahkan

atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan,

maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada orang yang belum

cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya

belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah

diketahuinya.

2). UU No. 3  Tahun  1997 tentang Pengadilan anak.

Pasal 1 sub 1 menyatakan bahwa: "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal

telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)

tahun dan belum pernah kawin.

3). KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)



Tidak secara eksplisit mengatur batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat

(5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17

tahun untuk menghadiri sidang.

4). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (BW)

Pasal 330 ayat (1) BW membuat batas antara belum dewasa (minderjarigheid) dengan

telah dewasa (meerjarigheid), yaitu 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum

berumur 21 tahun dan Pendewasaan (Pasal 419).

Ketentuan di atas senada dengan isi Pasal 1 sub 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak.

5). UU No. 39 Tahun 1999  tentang  Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka (5) menyatakan, bahwa anak adalah setiap manusia di bawah 18 (delapan

belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal

tersebut adalah demi kepentingannya.

6). Batasan anak yang berlaku di negara-negara lain:

a. Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batasan umur antara 8-18 tahun,

sementara 6 negara bagian menentukan antara 8-16 tahun.

b. Inggris, menentukan batasan antara 12-16 tahun.

c. Australia, dikebanyakan negara bagian menentukan batasan umur antara 8-16 tahun.

d. Belanda, menentukan batasan umur antara 12-18 tahun.

e. Srilangka, menentukan batasan umur antara 8-16 tahun.

f. Iran, menentukan batasan umur antara 6-18 tahun.



g. Jepang dan Korea, menentukan batasan umur antara 14-20 tahun.

h. Taiwan, menentukan batasan umur antara 14-18 tahun.

i. Kamboja, menentukan batasan umur antara 15-18 tahun.

j. Filiphina, menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.

k. Malaysia, menentukan batasan umur antara 7-18 tahun.

l. Singapura, menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.

(Sri Widoyati W.S., 1989: 10-11)

7). Dalam Dokumen Internasional:

a. Task Force on Juvenile Delinquency Prevention, menentukan bahwa seyogyanya batas

usia penentuan seseorang sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidana

ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batasan atas antara 16-18 tahun.

b. Resolusi PBB No. 40/33 tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of

Juvenile Justice (The Beijing Rules) menetapkan batasan anak adalah seseorang yang

berusia 7-18 tahun (Commentary Rule 2.2); dan Resolusi PBB No. 45/113 menentukan

batasan atas yaitu 18 tahun {Rule 119 (a)} (Tri  Andrisman,  2005:  34).

Dalam kaitan penentuan batasan anak dari aspek psikososial, seperti diungkapkan oleh Singgih

Gunarso  (1989: 9)  dalam makalahnya yang berjudul "Perubahan Sosial dalam Masyarakat",

yang disampaikan dalam Seminar "Keluarga dan Budaya Remaja di Perkotaan" di Jakarta,



mengemukakan klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan

kecenderungan kondisi kejiwaannya, terbagi menjadi 5, yaitu:

(a) anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun;
(b) remaja dini, seseorang yang berusia 12-15 tahun;
(c) remaja penuh, seseorang yang berusia 15-17 tahun;
(d) dewasa muda, seseorang yang berusia 17-21 tahun; dan
(e) dewasa, seseorang yang berusia di atas 21 tahun. Masing-masing tingkatan usia

mempunyai karekteristik kejiwaan sendiri-sendiri.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Singgih Gunarso  (1989:  11), bahwa remaja dini (usia 12-15 tahun)

memiliki kecenderungan kejiwaan antara lain:

(a) sibuk menguasai tubuhnya, karena ketidakseimbangan postur tubuhnya,
kekurangnyamanan tubuhnya;

(b) mencari identitas dalam keluarga, satu pihak menjurus pada sifat egosentris, pada
pihak lain ia belum sepenuhnya diserahi tanggungjawab, sehingga ia sangat
memerlukan daya tampung dari lingkungan keluarganya;

(c) kepekaan sosial tinggi, solidaritas pada teman tinggi, dan besar kecenderungannya
mencari popularitas. Dalam fase ini ia sibuk untuk mengorganisasikan dirinya,
mulai mengalami perubahan dalam sikap, minat, pola-pola hubungan pertemanan,
mulai timbul dorongan seksual, bergaul dengan lawan jenis;

(d) minat keluar rumah tinggi, kecenderungan untuk 'trial and error' tinggi dan
kemauan untuk belajar dari pengalaman tinggi;

(e) mulai timbul usah-usaha untuk menguasai diri, baik di lingkungan rumah,
sekolah, dan klub-klub olahraga, kesenian, dan di lingkungan pergaulan pada
umumnya.

Sementara pada tahapan remaja lanjut, ciri-ciri yang melekat padanya ialah:

(a) sudah mulai menampakkan dirinya mampu dan bisa menerima kondisi fisiknya;
(b) mulai dapat menikmati kebebasan emosionalnya;
(c) mulai lebih mampu bergaul;
(d) sudah menemukan identitas dirinya;
(e) mulai memperkuat penguasaan diri dan menyesuaikan perilakunya dengan norma-

norma keluarga dan kemasyarakatan; dan
(f) mulai secara perlahan-lahan meninggalkan reaksi-reaksi dan sikap kekanak-

kanakan (Singgih Gunarso, 1989: 12).



B. Pengertian Kenakalan Anak

Di kalangan para ahli di Indonesia, tidak ada pendapat yang seragam mengenai istilah "Juvenile

Delinquency". Ada yang menyebutnya sebagai kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan

pemuda, delinkuensi anak atau tuna sosial. Istilah "Juvenile" sendiri berasal dari bahasa Latin

"Juvenilis", artinya: anak-anak, anak muda, ciri karekteristik pada usia muda, sifat-sifat khas

pada periode remaja. Sementara istilah "Delinquent" berasal dari kata Latin "Delinquere" yang

berarti: terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial,

kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidal dapat diperbaiki lagi,

durjana, dan lain-lain  (Kartini Kartono, 1986:  7).

Dalam istilah bahasa Indonesia belum didapatkan suatu terjemahan yang tepat tentang istilah

"Juvenile Delinquency" ataupun belum ada ketetapan Pemerintah mengenai hal ini, para ahli

lebih cenderung menggunakan istilah "Kenakalan Anak" daripada istilah "Kejahatan Anak".

Apa yang dimaksud tentang Kenakalan Anak, dapat dilihat pada perumusan berikut:

a. Paul W. Tappan  (1949: 23), memberikan pengertian "Juvenile Delinquency" sebagai

berikut:

The Juvenile Delinquent is a person who has been adjudicated as such by a court of

proper jurisdiction. Delinquency is any act, course of conduct on situation which might

be brought before a court and adjudicated.

(Terjemahan bebas: Anak yang berperilaku menyimpang adalah seorang anak yang
diputuskan demikian oleh pengadilan yang berwenang untuk itu. Perilaku yang
menyimpang adalah setiap perbuatan, situasi yang mungkin dibawa ke pengadilan untuk
diperiksa).



b. Maud A. Merril  (1966:  199), dalam bukunya "Problem of Child Delinquency", seperti yang

dikutip oleh Gerungan, merumuskan":

A child classified as a delinquent when his anti social tendencies appear to be so grave

that the become or ought to become the subject of official action.

(Terjemahan bebas: Seorang anak digolongkan anak delinkuen apabila tampak adanya
kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang
berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya dalam arti
menahannya atau mengasingkannya).

c. Fuad Hasan (dalam  B.  Simanjuntak, 1984: 46), mengartikan delinkuensi sebagai perbuatan

anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa

dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.

d. B. Simandjuntak (1984: 47) memberi batasan:

1. Juvenile Delinquency berarti perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap norma

hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh

anak (para juvenile delinquents).

2. Juvenile Delinquent itu adalah offenders yang terdiri dari "anak" (berumur di bawah 21

tahun - pubertas) yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak (Juvenile Court).

e. Dari beberapa Seminar Internasional, yang melahirkan beberapa perumusan sebagai berikut:

1. Seminar Amerika Latin di Rio de Janeiro tahun 1953, merumuskan: "Semua perbuatan

yang bagi orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan

"delinquency"; jadi semua tindakan yang dilarang oleh Hukum Pidana, seperti mencuri,

menganiaya, dan sebagainya".



2. Seminar  "European Social Welfare" di Paris 1949, merumuskan: "Semua perbuatan

yang merupakan penyelewengan dari norma kelompok atau masyarakat tertentu yang

menimbulkan keonaran dalam masyarakat itu, misalnya: memakai celana jengki,

berdansa rock'n roll, bolos dari sekolah dalam daerah-daerah tertentu.

3. "Middle East Seminar" di Kairo tahun 1953 merumuskan: "Semua perbuatan yang

menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi si anak termasuk bergelandangan, mengemis

karena terlantar, dan sebagainya".

4. Team Work "Juvenile Delinquency" Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

merumuskan: Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh

seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang

berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan

sebagai perbuatan yang tercela  (Romli  Atmasamita,  1983:  21).

f. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam Pasal 1 sub 2 merumuskan sebagai

berikut:

Anak Nakal adalah:

a. anak yang melakukan tindak pidana; atau

b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut

peraturan perundang-undangan  maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan

berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Berdasarkan perumusan pasal di atas, yang menjadi lingkup dalam penelitian ini adalah anak

nakal yang melakukan tindak pidana,seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka (2) huruf a dan

Pasal 1 angka (2) huruf b.



C. Perlindungan Hukum bagi Anak Nakal dalam Konteks Hukum Pidana

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Nakal dalam Konteks Hukum Pidana Materiil

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan terdahulu, bahwa permasalahan pidana (juga

tindakan) yang tertuang dalam norma-norma hukum pidana dan peradilan yang diperuntukkan

untuk anak/remaja sebagai bagian dari perlindungan terhadap anak/remaja selalu menarik untuk

dibicarakan. Seyogianya memang demikian, karena anak adalah makhluk yang memang harus

dilindungi dari segala kekurangan yang melekat pada mereka. Melindungi anak berarti

melindungi masa depan bangsa. Oleh karena itu, masalah perlindungan hukum bagi anak harus

merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan dalam perlindungan anak dalam pengertian

yang luas. Perlindungan hukum bagi anak adalah semata-mata pendekatan secara yuridis, selain

pendekatan yang lebih luas, yaitu pendekatan ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam kaitan dengan perlindungan hukum bagi anak (pelaku tindak pidana anak) -sebelum

berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak- hukum pidana Indonesia tidak

mengatur dalam kitab undang-undang hukum pidana secara tersendiri, melainkan diatur dalam

berbagai pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, antara lain

sebagai berikut:

a. Pasal 39 ayat (3) KUHP merumuskan:

Pernyataan sebagai disita itu dapat juga diputuskan atas benda-benda kepunyaan yang

bersalah yang ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah, akan tetapi terbatas pada

benda-benda yang telah disita.



b. Pasal 40 KUHP, yang merumuskan:

Apabila seorang di bawah umur enam belas tahun memiliki, memasukkan atau mengnagkut

barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai pendapatan dan sewa tanah negara,

aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian tertentu dari Indonesia;

maka hakim dapat menyatakan benda-benda tersebut sebagai disita, juga apabila orang yang

bersalah itu telah dikembalikan kepada orangtuannya, walinya, atau kepada pengasuhnya

tanpa suatu pidana apapun.

Ketentuan dalam pasal ini merupakan sesuatu kekecualian dalam  ketentuan umum, bahwa

hukuman tambahan itu biasanya dijatuhkan beserta hukuman pokok dan tidak pernah dijatuhkan

tersendiri

c. Pasal 45 yang merumuskan:

Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika

umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh:

Memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau

pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman; atau memerintahkan supaya si

tersalah diserahkan kepada Pemerintah, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman,

yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang

diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531,

532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lewat dua tahun sesudah

keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau

sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu.

Pasal ini meminta dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:



1. Orang itu waktu dituntut harus belum dewasa. Yang dimaksud "belum dewasa" (bagi orang

Indonesia menurut LN 1931 No. 54; bagi orang Eropa menurut Pasal 330 BW) ialah mereka

yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum

umur 21 tahun, ia tetap dipandang dewasa.

2. Tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang telah dilakukan orang tersebut pada waktu

sebelum ia berumur 16 tahun.

Jika kedua syarat tersebut dipenuhi, maka terhadap anak-anak dapat dijatuhi salah satu

hukuman yang diperuntukan bagi mereka (R. Soesilo, 1990 : 61-62).

Seorang anak yang telah dinyaatakan bersalah dan kepadanya diperintahkan untuk dikembalikan

kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya, menurut  E. Utrecht  (1981: 344) adalah

penyimpangan dari prinsip umum yang menyatakan bahwa apabila seseorang, ditetapkan

melakukan kesalahan maka harus ditetapkan hukuman, biarpun hukuman itu hukuman minimal

(satu hari atau Rp. 375,-) saja, atau ditetapkan hukuman bersyarat(Voorwaardelijke straf). Dalam

hal yang menyimpang dari prinsip umum ini, hakim mengembalikan anak  kepada orang tuanya,

walinya, atau pemeliharanya tanpa anak tersebut dikenai hukuman.

Dalam Strafwetboek di negeri Belanda, ada ketentuan semacam ini, yaitu dalam Pasal 38-nya.

Namun, ketentuan dalam KUHP kita sedikit lebih luas, yaitu berkaitan dengan pengembalian

anak kepada "pemelihara/pengasuhnya" ; sedangkan dalam Pasal 38 Strafwetboek itu

"pemelihara/pengasuhnya" (zijn versorger) tidak disebut. Menurut keterangan dalam

Geschiedenis van het wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie, maka "zijn versoger" itu

disisipkan dalam WVS tahun 1915 berhubung dengan hal diantara para terdakwa yang berasl

dari rakyat bumiputra ada banyak yang tidak lagi memiliki orang tua,dan dalam hukum perdata,



adat lembaga perwakilan tidak ada. Selanjutnya, berhubung dengan hal di beberapa  daerah di

Indonesia - seperti di Minangkabau terdapat lembaga "matriarchat", maka pengertian

"bapak"("vader") dan "kekuasaan bapak"("vaderlijke macht") diperluas. Perluasan ini dimuat

dalam Pasal 91 KUHP sebagai berikut:

(1) Yang masuk sebutan kekuasaan bapak yaitu kekuasaan kepada keluarga;

(2) Yang masuk sebutan ibu bapak yaitu orang kepada keluaega;

(3) Yang masuk sebutan bapak, yaitu orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan kekuasan bapak;

(4) Yang masuk sebutan anak, yaitu orang yang di bawah kekuasaan yang sama dengan

kekuasaan bapak.

Dalam hubungan ini, apabila kita mengingat hukum adat dalam lembaga matrichat, kekuasaan

bapak (vaderlijke macht) tidak dijalankan oleh bapak (ayah kandung), tetapi oleh kakak tertua

dari ibu yang disebut dengan sebutan "mamak"  (Utrecht, 1981: 345).

Apabila kembali kepada pilihan hakim seperti yang tertuang dalam Pasal 45 di atas, maka

menurut Utrecht perbuatan pengembalian anak kepada orang tua, wali atau orang tua asuh

(pemeliharanya) adalah sebagai ketetapan hakim berupa satu "tindakan" (Maatregel). Boleh

dikatakan bah wa hakim " mengalihkan wewenang " untuk mengoreksi anak yang nakal tersebut

kepada orang tuanya sendiri, ataunkepada mereka yang telah mengganti kedudukan orang tua itu

(Utrecht, 1981: 344).

Lebih lanjut Utrecht (1981: 345) menyatakan, bahwa sebelum memerintahkan agar seorang anak

di bawah umur yang bersalah karena telah melakukan sesuatu kenakalan itu dikembalikan

kepada orang tua, wali atau pengasuhnya, hakim harus mempunyai  "keyakinan" bahwa

pendidikan untuk "membentuk kembali" pribadi dan kepribadian dari anak tersebut dapat



dipercayakan kepada orang tua atau walinya . Hanya sayangnya, undang-undang pidana sendiri

tidak menentukan jenis tindak pidana yang dapat membari pilihan pada hakim untuk

menjatuhkan tindakan yang demikian.

Selanjutnya seorang hakim juga dapat memerintahkan supaya anak yang melakukan

kesalahan(dan dinyatakan bersalah) diserahkan pada pemerintah - sebagai pilihan selain

pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya atau penjatuhan pidana- tindakan hakim

yang demikian dikenal dengan nama "de terbeschikking van de Regering" (penyerahan kepada

pemerintah)- atau disingkat menjadi "de terbeschikkingstelling" - sehingga hubungan yang nyata

(feitelijke bond) antara seorang anak dengan orangtuanya menjadi terputus dan pendidikan

"biasa" yang diberikan diganti menjadi pendidikan terpimpin (dwang opvoeding).

Undang-undang hukum pidana menyebut secara limitatif dalam hal mana hakim dapat

menetapkan "de terbeschikkingstelling" itu. Apabila dilakukan salah satu pelanggaran yang

tersebut dalam pasal 45 sub ke-2 KUHP tersebut, maka harus dipenuhi salah satu syarat lagi,

yaitu harus ada pengulangan (recidive). Untuk pengulangan ini ditentukan jangka waktu yang

biasa, yaitu 5 (lima) tahun, tetapi selama 2 (dua) tahun.

d. Pasal 46 KUHP, dirumuskan bahwa:

(1). Apabila hakim telah memerintahkan agar orang yang bersalah ditempatkan di bawah

pengawasan pemerintahan, maka ia:

- Dapat di tempatkan di dalam lembaga pendidikan negara, dimana ia memperoleh

pendidikan atau dengan cara-cara yang lain memperoleh pendidikan sesuai dengan

keinginan pemerintah ;



- Atau diserahkan kepada seseorang tertentu yang berkedudukan di Indonesia  atau

kepada sebuah perkumpulan yang berbentuk badan hukum, atau kepada sebuah

lembaga atau yayasan yang berkedudukan di sana untuk mendapatkan pendidikan

atau untuk kemudian dengan cara yang lain mendapatkan pendidikan sama dengan

keinginan pemerintah ;

- Satu dan lain hingga mereka itu mencapai usia delapan belas tahun

(2) Ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan apa yang telah diatur di dalam ayat (1) ditetapkan

dalam dengan sebuah ordonansi.

Ordonansi yang dimaksud ayat (2) adalah Dwangopvoeding-regeling, yang diundangkan

dalam Indonesia Stb. 1917 No. 741.

Jadi, menurut Pasal 46 tersebut, maka anak yang diserahkan kepada pemerintah itu dapat:

1. Ditempatkan di satu lembaga pendidikan negara (Landsopvoedingsgesticht); atau

2. Diserahkan kepada seorang khusus, yaitu keluarga partikulir/swasta; atau

3. Diserahkan kepada satu perhimpunan atau yayasan yang bekerja di bidang kesejahteraan sosial dan yang

mempunyai status badan hukum.

e. Pasal 47 KUHP, dirumuskan bahwa:

(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana bagi yang bersalah, maka pidana pokok yang yang

tertinggi bagi kejahatan itu dikurangi dengan sepertiganya;

(2) Apabila perbuatan itu merupakan suatu kejahata yang dipidana dengan pidana mati atau

pidana penjara selama seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya

lema belas tahun;



(3) Pidana tambahan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 10 huruf b angka 1 dan angka

3 tidak dapat dijatuhkan.

f. Pasal 78 ayat (2), dirumuskan bahwa:

Bagi orang yang sebelum melakukan perbuatan itu belum mencapai usuia delapan belas

tahun, maka setiap jangka waktu tersebut di atas dikurangi dengan sepertiganya.

Dari beberapa pasal KUHP yang telah diuraikan di atas, jelaslah kiranya bahwa jenis-jenis

pidana - seperti yang tertuang pada Pasal 10 KUHP - yang tidak dapat dijatuhkan bagi anak

adalah:

(a) pidana mati;

(b) pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu; dan

(c) pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim.

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak (Pelaku) dalam Konteks Hukum Pidana Formil

Sebagaimana dipahami, seorang anak karena sifat dan keadaan yang melakat padanya,

memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang

pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan anak itu sendiri maupun masyarakat (Sri

Widoyati, 1979 : 69). Walaupun secara sekilas seorang dapat menentukan sendiri langkah

perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, namun karena kualitasnya

sebagai anak maka pada umumnya keadaan sekitar yang menimpa pada dirinya akan lebih besar

pengaruhnya dalam menentukan sikapnya daripada nilai pribadinya.



Penyelenggaraan proses peradilan anak sebagai suatu sistem, harus berorientasi pada

kepentingan hari depan anak, karena anak nakal pada akhirnya harus diperbaiki kembali sifat,

tingkah laku, kondisi-kondisi jiwa, dan alam pikirannya. Untuk itu yang diperlukan dalam

penanganan masalah tersebut adalah mengembalikan keseimbangan jiwa anak. Mengembalikan

kesadaran dan ketaatan anak pada aturan hukum dan tatat nilai yang berlaku adalah berbeda

dengan cara yang harus dilakukan terhadap orang dewasa (pelaku). Oleh sebab itu, wajarlah

apabila diperlukan pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dalam proses peradilan

anak, seperti yang sering terungkap di dalam berbagai pernyataan, antara lain:

1. Anak yang melakukan kenakalan (juvenile offender) janganlah dipandang sebagai seorang

penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian

dan kasih sayang;

2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-

edukatif dan pendekatan kejiwaaan atau psikologis yang berarti sejauh mungkin

menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi

mental dan penurunan semangat( discouragement) serta menghindari proses stigmatisasi

yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan, dan kemandirian anak dalam

arti yang wajar.

(Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 115).

Untuk menghindari hal di atas, maka ada beberapa hak anak sebagai pelaku tindak

pidana/kenakalan yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama,

yaitu antara lain:

1. Sebelum persidangan:

a. hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;



b. hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan,

menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan,

cara, dan tempat penahanan misalnya);

c. hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri

berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;

d. hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya

(transport, penyuluhan dari yang berwajib).

2. Selama persidangan berhak untuk mendapatkan:

a. penjelasan mengenai tatacara persidangan dan kasusnya;

b. pendamping, penasehat selama persidangan;

c. fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan

kesehatan);

d. perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan

mental, fisik, sosial (berbagai ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan

misalnya).

3. Setelah persidangan:

a. pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan

ide mengenai Pemasyarakatan.

b. Perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik,

sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya).

c. Kesempatan tetap berhubungan dengan orangtua atau keluarganya (Arief Gosita, 1986 :

50).



Apabila ditelaah, praktik peradilan anak di Indonesia selama ini - sebelum berlakunya UU No. 3

Tahun 1997 secara efektif, belum mempunyai perundang-undangan yang khusus karena

kecenderungan yang terjadi bahwa aparat melandaskan diri pada KUHAP yang diperuntukkan

bagi orang dewasa. Secara khusus ketentuan KUHAP yang berkaitan dengan anak hanya terdiri

dari dua pasal saja, yaitu Pasal 153 ayat (3 dan 5) dan Pasal 171.

Dalam Pasal 153 ayat (3) dan (5) mengatur kemungkinan diberlakukan sidang tertutup,

sepanjang terdakwanya seorang anak; dan dalam sidang terbuka, hakim menentukan bahwa anak

yang belum mencapai 17 tahun, tidak diperkenankan menghadiri sidang. Sedangkan Pasal 171

KUHAP mengatur tentang anak yang belum cukup umur 15 tahun dan belum pernah kawin

dapat diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah.

Dasar penyelenggaraan sidang anak, selain hukum acara yang diperuntukkan bagi orang dewasa

(KUHAP), juga mengikuti petunjuk/pedoman dalam bentuk Surat Edaran Pengadilan Tinggi

Jakarta 15 Juli 1974 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak, yang khusus

diberlakukan bagi Pengadilan Negeri Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta. Apa yang

tertuang dalam SEMA No. 3 tahun 1959 adalah sebagai berikut:

(1) Perkara anak disidangkan:

a. terpisah dari orang dewasa.

b. pada hari tertentu saja.

c. oleh hakim tertentu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing.

(2) Baik hakim, polisi, dan jaksa dalam sidang anak ini tidak memakai toga/pakaian dinasnya

masing-masing.



(3) Sidang selalu bersifat tertutup, wartawan tidak diperbolehkan hadir dan putusannya

diucapkan dalam sidang yang tertutup, publikasipun dilarang.

(4) Orangtua,/wali/penanggungjawab anak harus hadir agar hakim dapat mengetahui juga

keadaan yang meliputi si anak, misalnya keadaan di rumah, untuk dijadikan bahan

pertimbangan hakim dalam memutuskan penempatan si anak.

(5) Sejak dari penyelidikan oleh pihak kepolisian telah diambil langkah pengkhususan,

misalnya:

a. Pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri terpisah bagian untuk dewasa.

b. Tempat penahanan terpisah dari tempat tahanan untuk orang dewasa.

(6) Oleh kejaksaan ditunjuk Jaksa Khusus sebagai penuntut untuk perkara anak.

(7) Dalam Sidang perkara anak diikutsertakan seorang Social Worker  (Petugas Sosial) yang

dahulu ditangani oleh Departemen Sosial, sekarang diserahkan kepada Direktorat

Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) Departemen Kehakiman.

(Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993 : 71-72).

3. Perlindungan Hukum  Anak dalam Konteks Hukum Pelaksanaan Pidana

Pembahasan perlindungan hukum bagi anak dilihat dari sudut politik kriminal yang tak kalah

pentingnya adalah bagaimana perundang-undangan Indonesia mengatur tentang pelaksanaan

pidana yang telah dijatuhkan pada si anak. Ini dapat dipahami karena antara hukum pidana

materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana adalah satu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan.



Hukum pelaksanaan pidana (Strafvollstrekungsrecht) bagi anak pelaku tindak pidana/kenakalan

usia muda, berdasarkan pengamatan khusus untuk hukum pidana yang diperuntukkan bagi orang

dewasa, dikemukakan oleh Soedarto (1981: 54) dalam Buku "Hukum dan Hukum Pidana"

sebagai berikut:

… kita belum punya UU Pelaksanaan Pidana (Strafvollzug). Yang ada adalah
Gestichtenreglement (Stb. 1917 - 708) yang telah mendapat perubahan. Dwang
opvoeding regelling (Stb. 1917 - 741) dan Voorzieningen betreffende
Landswerkinrichtingen (Stb. 1936 - 160). Aturan-aturan ini mengatur tentang
pelaksanaan pidana penjara, kurungan, tindakan terhadap anak yang melakukan tindak
pidana di bawah umur 16 tahun dan tindakan terhadap Tunakarya yang malas bekerja dan
tanpa penghasilan, yang mengganggu ketertiban umum dengan meminta-minta dan
bergelandangan atau tindak laku yang asosial.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa dalam kaitan dengan masalah penanganan anak lewat

jalur penal (hukum pidana) aturan perundang-undangannya masih bersifat fragmentaris. Bila

diukur dari kriteria yang lazimnya dipakai dalam konteks kebijakan hukum pidana, perangkat

perundang-undangan yang tersedia dalam kaitan dengan masalah penanganan tindak pidana anak

bila diukur dari kelompok hukum pidana itu sangat kurang memadai.
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