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BAB II

Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak

2.1 Dasar Hukum Perlindungan Hak Anak Di Lembaga Pemasyarakatan.

Kenakalan anak disebut juga dengan Juvenile Deliquency. Juvenile atau 

yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anakanak; anak 

muda, sedangkan Deliquency artinya terabaikan / mengabaikan yang kemudian 

diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikuensi diartikan sebagai tingkah laku 

yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu 

masyarakat .12

Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut 

bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau 

suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti 

normatif.13  Pengertian Juvenile Deliquency menurut Kartini Kartono adalah 

sebagai berikut :

Juvenile Deliquency yaitu perilaku jahat / dursila, atau kejahatan / 

kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara 

social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk 

                                                            
12 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 1991, h.. 219
13Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h.. 10.
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pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk 

pengabaian tingkah laku yang menyimpang.14

Sedangkan Juvenile Deliquency menurut Romli Atmasasmita adalah :

setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun 

dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma 

hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si 

anak yang bersangkutan.15

Yang dimaksud dengan hak, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum 

kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang 

lain (badan hukum lain).16 Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting 

yang tidak boleh kita lupakan, karena hal itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan 

untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai 

kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subjek hukum lainnya. Hak anak 

adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan 

kekuatan (macht) yang diberikan oleh sistem hukum / tertib hukum kepada anak 

yang bersangkutan.17

8 isu krusial Undang-undang Sistem peradilan pidana anak yang baru saja 

disahkan :

Pertama, batasan usia pertanggungjawaban anak (12-18 tahun), serta 

batasan usia anak yang bisa dikenakan penahanan (14-18 tahun).

                                                            
14 Kartini Kartono, Pathologi Sosial( 2), Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, h..7.
15 Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Armico, Bandung, 1983, h..40.
16 Maulana Hasan Wadong, Op Cit, h..29
17 Op Cit, h..29
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Kedua, tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun bisa 

didiversi atau diselesaikan di luar proses hukum, sedangkan tindak pidana yang 

ancamannya di atas tujuh tahun tidak bisa didiversi.

Ketiga, syarat, tata cara, dan jangka waktu penangkapan. 

Keempat, syarat, tata cara, dan jangka waktu penahanan. 

Kelima, jenis pemidanaan, dan tindakan.

Keenam, kewajiban untuk tidak mempublikasi perkara anak. 

Ketujuh, pengaturan sanksi pidana dan sanksi administratif terhadap 

petugas dan aparat yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi serta 

kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

Kedelapan, jangka waktu persiapan infrastruktur selama lima tahun sejak 

undang-undang diberlakukan. 18

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil 

interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek 

mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan 

dalam mengembangkan hak-hak anak. Untuk mendapatkan suatu keadilan, 

diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga 

halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak 

pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu
                                                            

18 http://politik.news.viva.co.id/news/read/332348-8-isu-krusial-di-uu-sistem-peradilan-anak.
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keadilan yang diharapkan. Namun yang kiranya perlu digarisbawahi bahwa 

memperlakukan anak harus melihat situasi, kondisi fisik dan mental, keadaan 

sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan 

yang berbeda-beda. Arif Gosita, SH berpendapat ada beberapa hak-hak anak yang 

perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama yaitu :19

a. Sebelum persidangan :

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah;

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan tindakan yang 

merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, social dari siapa saja 

(ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).

3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka 

mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang 

dengan prodeo;

4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan 

terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Selama Persidangan :

1. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan 

kasusnya;

2. Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan;

3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan 

mengenai dirinya (transport, perawatn kesehatan);

                                                            
19 Shanty Dellyana, Op Cit, H..51-54
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4. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang 

merugikan, meimbulkan penderitaan mental, fisik, social (berbagai macam 

ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).

5. Hak untuk menyatakan pendapat.

6. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan 

penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa 

alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai 

orangnya atau badan hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur 

dalam KUHAP (pasal 1 ayat 22).

7. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang 

positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

c. Setelah persidangan :

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi 

sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan.

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang 

merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, social dari siapa saja 

(berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).

3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Pemangku kepentingan di bidang anak adalah semua pihak yang 

mempunyai tanggungjawab dan atau kepentingan terhadap masalah anak, yang 

meliputi pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga legislatif, yudikatif dan 
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lembaga negara serta komisi negara lainnya, dunia usaha, organisasi profesi, 

lembaga pendidikan, LSM, organisasi sosial,  organisasi keagamaan, media 

massa, perguruan tinggi, orangtua dan anak 

Di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini 

secara limitative dirumuskan tentang Pengertian Anak Nakal, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak, 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 yang bersangkutan. 

Dalam proses pembinaannya diatur anak-anak tersebut dikategorikan 

sebagai anak didik pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 nomor  8, yang 

berbunyi:

Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan menjalani 

pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) 

tahun;
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b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan 

diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak 

paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 

memperoleh penetapan Pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling 

lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 

Narapidana yang menjalani pidana khususnya pada anak yang berada di 

Lembaga Pemasyarakatan dasarnya telah kehilangan kebebasan bergerak dalam 

waktu tertentu, atau bahkan seumur hidup. Sekalipun telah diusahakan berbagai 

hal dalam rangka pembinaan narapidana selama menjalani pidana namun ternyata 

psikologis akibat pidana penjara masih nampak dan memerlukan pemikiran yang 

lebih baik. Pidana secara psikologis merupakan beban berat bagi setiap narapidana 

khususnya anak.20

Dapat dipahami bahwa dalam Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan mengkategorikan seorang anak baik anak pidana, anak 

negara maupun anak sipil adalah mereka yang memperoleh pendidikan paling 

lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Dengan kata lain ketentuan 

tersebut menentukan batas usia bagi seorang anak adalah 18 tahun. Dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak , Nomor 1/PUU-VIII/2010.menyatakan bahwa Usia minimal 

pidana anak adalah 12 (dua belas) tahun.21

                                                            
20  Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional,Departemen Hukum dan Ham, 

No. 2 Tahun 1997, ( Jakarta: 1997), h. 43-45.  
21 http://www.djpp.depkumham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/1169-mk-putuskan-

usia-minimal-pidana-anak-12-tahun .html. 1 Maret 2012.
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Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara 

pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu 

ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari 

suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun ada 

juga anak yang dilahirkan di luar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang 

dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya 

disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya biasa disebut sebagai anak 

haram jaddah. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang 

yang belum dewasa (minderjarig / person under age), orang yang dibawah 

umur/keadaan dibawah umur (minderjarig heid / inferiority) atau biasa disebut 

juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (minderjarige under 

voordij). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia 

kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan 

untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan 

untuk menentukan umur anak.

Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang 

kesemuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang 

berhubungan dan tidak dapat diputuskan, sehingga menyisakan cerita tragis 

tentang nasib anak- anak bangsa ini. Karena berbagai tekanan hidup, mereka 

terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum yang hidup dalam 

masyarakat. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental 

maupun sosial sering berperilaku dan bertindak antisocial yang merugikan 
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dirinya, keluarga, dan masyarakat. Sehingga tidak sedikit anak- anak yang 

menjadi pelaku tindak pidana. 

Di Indonesia sudah mengalami kemajuan dan telah memberikan perhatian 

yang lebih terhadap kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak. Termasuk 

perhatian terhadap anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana, sehingga 

harus ditangkap, ditahan atau dijatuhi sanksi pidana untuk dilakukan pembinaan 

yang tepat dan berorientasi pada kepentingan pertumbuhan dan perkembangan 

anak tersebut. Perhatian tersebut dituangkan dalam beberapa kebijakan dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan yang juga memberikan arahan dalam 

proses pembinaan anak. Adapun beberapa peraturan tersebut antara lain:

a. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Secara umum undang-undang ini memberikan bingkai yang cukup 

memadai sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Anak berhak atas 

kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, 

pemeliharaan dan perlindungan, termasuk dari lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan 

asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi, 

dengan tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan 

kedudukan sosial.

Beberapa hal pokok yang menjadi perhatiannya antara lain :

1. Hak anak untuk memperoleh suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang 

dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik secara 

jasmani maupun secara rohani, bahkan secara sosial.
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2. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosialnya.

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan.

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan 

wajar.

5. Tanggungjawab orang tua dalam upaya mewujudkan kesejahteraan anak, baik 

secara jasmani maupun secara rohani.

Tercantum dalam beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 

1979 tentang Kesejahteraan Anak. Antaralain ;

Pasal 2 : 1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan 

bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya 

maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang 

dengan wajar.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan 

dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan 

kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan 

berguna.

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa 

dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
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4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang 

dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 

perkembangannya dengan wajar.

Pasal 6 : 1. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan 

asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan 

yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

2. Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1, 

juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah 

melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 8 : Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan 

kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-

bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan 

sosial.

Pasal 9 : Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas 

terwujudnya kesejahteraan anak baik secara jasmani maupun 

rohani.

Pasal 11 : 2. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan/atau 

masyarakat.
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b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Di dalam ketentuan ini mengatur tentang pelaksanaan pembinaan dengan 

sistem pemasyarakatan, dengan tujuan disamping untuk mengembalikan warga 

binaan pemasyarakatan (secara khusus juga termasuk anak) sebagai warga negara 

yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan 

diulanginya tindak pidana, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak 

terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, 

system pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan yang mempunyai 

ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif.

Hak-hak dari anak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 jo, Pasal 22 Undang-Undang No. 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut: Berhak melakukan ibadah sesuai 

dengan agama atau kepercayaannya;Berhak mendapat perawatan baik perawatan 

rohani maupun jasmani; Berhak mendapat pendidikan dan pengajaran; Berhak 

mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; Berhak menyampaikan 

keluhan; Berhak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 

lainnya yang tidak dilarang; Berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat 

hukum, atau orang tertentu lainnya; Berhak mendapatkan pengurangan masa 

pidana (remisi); Berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 

mengunjungi keluarga; Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat; Berhak 

mendapatkan cuti menjelang bebas, dan Berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pemasyarakatan 

menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan 
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bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang 

asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan 

pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk 

merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar 

menjadi warga yang baik dan berguna. Tercantum dalam pasal;

Pasal 5

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Pengayoman.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.

c. Pendidikan pembimbingan.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-

orang tertentu.

Pasal 20

Dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak dilakukan penggolongan atas dasar:

a. Umur.

b. Jenis kelamin.

c. Lama pidana yang dijatuhkan.

d. Jenis kejahatan.
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e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan 

pembinaan.

Pasal 22 ayat (1) Anak pidana memperoleh hak: 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

e. Menyampaikan keluhan.

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 

yang tidak dilarang.

g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu 

lainnya.

h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). 

i. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga.

j. Mendapatkan pembebasan bersyarat.

k. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku.

c. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
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Instrumen ini secara khusus memberikan perhatian terhadap anak yang 

bersentuhan dengan hukum. Perlakuan terhadap anak menurut instrumen ini harus 

dibedakan baik mengenai prosedurnya, pidananya maupun batas minimum usia 

yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Meskipun masih bersifat ambigu 

instrumen ini paling tidak memberikan perhatian yang berbeda terhadap anak dan 

orang dewasa. Semangat yang dibangun instrumen ini adalah memberikan 

perlakuan khusus secara hukum untuk memungkinkan anak tetap dapat menjalani 

kehidupannya sebagai anak.

Tercantum dalam beberapa pasal antaralain: 

Pasal 61

1. Anak pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) 

tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.

2. Anak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang telah mencapai 

umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua 

puluh satu) tahun ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan secara 

terpisah dari yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau 

lebih.

Pasal 62

1. Anak pidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua pertiga) dari 

pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan 

dan berkelakuan baik, dapat memperoleh pembebasan bersyarat.
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2. Anak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berada di bawah 

pengawasan jaksa dan pembimbing kemasyarakatan yang dilaksanakan 

oleh balai pemasyarakatan.

3. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disertai 

dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa yang harus 

dijalankannya.

4. Dalam pembebasan bersyarat ditentukan syarat umum dan syarat 

khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 3 dan ayat 4.

5. Pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat 2 dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Pasal 63

Apabila kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak berpendapat bahwa 

anak negara setelah menjalani masa pendidikannya dalam lembaga 

paling sedikit 1 (satu) tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak 

memerlukan pembinaan lagi, kepala lembaga pemasyarakatan dapat 

mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kehakiman agar anak 

tersebut dapat dikeluarkan dari lembaga dengan atau tanpa syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 3 dan ayat 4.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Berkaitan dengan jaminan pemenuhan Hak Asasi Manusia termasuk di 

dalamnya hak-hak anak, instrumen lokal telah ditetapkan, yaitu UU No. 39 tahun 
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1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal khusus yang mengatur tentang hak-

hak anak adalah pasal 52 - 66 dan yang berkaitan dengan jaminan perlakuan 

terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. 

Ketentuan ini secara khusus mengatur tentang hak asai anak. Dalam 

ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 termuat berbagai hak asasi anak yang 

antara lain meliputi :

1. Hak atas perlindungan dari orang tua;

2. Keluarga, masyarakat dan negara;

3. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan;

4. Hak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus 

atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan harkat dan 

martabatnya;

5. Hak untuk beribadah;

6. Hak asuh oleh orang lain;

7. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum;

8. Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Instrumen ini secara khusus memberikan prinsipprinsip/ asas-asas dalam 

rangka perlindungan terhadap anak. Berbagai prinsip dalam perlindungan anak 

tersebut meliputi prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, 

prinsip hak untuk hidup dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Di 

dalam KUHP sebenarnya juga terdapat kebijakan tentang perlindungan terhadap 

anak, utamanya yang mengatur tentang batas maksimum seorang anak dapat 
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dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, yang mengatur 

tentang aturan administrasi berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan hakim 

setelah ia memberi perintah, bahwa yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, 

dan yang mengatur tentang pengurangan pidana dalam hal hakim akan 

menjatuhkan pidana kepada pelaku anak, namun ketentuan tersebut dirasa kurang 

sesuai dengan perkembangan jaman. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yang disahkan pada bulan Oktober 2002, yang dimaksudkan 

mampu memberi perlindungan kepada anak-anak pada umumnya secara lebih 

memadai. Satu undang- undang yang riwayat kelahirannya membutuhkan waktu 

yang amat panjang dan melelahkan pihak-pihak yang terlibat. 

Fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan orang-orang yang 

dibina agar dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan 

bertanggung jawab. Asas dalam sistem pembinaan pemasyarakatan adalah 

pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, 

penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan 

satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan 

keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilakukan 

atas dasar penggolongan: umur, jenis kelamin, lama pidana/pembinaan dijatuhkan, 

jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan 

pembinaan.

Terdapat dalam pasal berikut: 

Pasal 64
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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.

2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 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.

f. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Dan 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip 

sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing 

warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Warga 

binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan 

pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan 

ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, 

memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh 

pendidikan yang layak dan sebagainya.
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Hak-hak itu tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria 

tertentu seperti halnya untuk mendapat remisi, asimilasi harus memenuhi syarat 

yang sudah ditentukan. Agar hak dari warga binaan sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 

ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat 

terselenggara dengan baik, maka untuk setiap golongan warga binaan ditentukan 

syarat dan tata cara yang berbeda karena masing-masing golongan mempunyai 

hak yang berbeda, Anak Pidana tidak mempunyai hak untuk mendapat upah 

ataupun premi, Anak Negara tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun 

remisi, dan Anak Sipil tidak mendapat upah, remisi, pembebasan bersyarat 

ataupun cuti menjelang bebas.

2.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Di 

Lembaga Pemasyarakatan .

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi 

perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik, mental, 

maupun sosial. Hal tersebut adalah sebagai perwujudan adanya keadilan dalam 

suatu masyarakat. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan 

harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu 

sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak menjadi berakibat 

negatif. Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab 

dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien terhadap 

perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. Usaha perlindungan anak tidak 
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boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang 

menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali. 

Sehingga anak menjadi tidak memiliki kemampuan dan kemauan dalam 

menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan 

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hal tersebut didukung dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang tujuan 

perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak 

mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan 

kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, 

antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari 

luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan 

berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan 
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berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. 

Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung 

adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain 

yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak 

tersebut.22

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, telah diatur bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab 

terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, 

masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi yang mengusahakan perlindungan bagi 

anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan 

berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu.

Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan agar anak benar-

benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. 

Dalam masyarakat, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masalah 

perlindungan anak dituangkan pada suatu bentuk aturan yang disebut dengan 

Hukum Perlindungan Anak.

Hukum Perlindungan Anak merupakan sebuah aturan yang menjamin 

mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa : hukum adat, hukum perdata, 

hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun peraturan lain 

yang berhubungan dengan permasalahan anak.

                                                            
22 Maidin Gultom. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 

Indonesia. Refika Aditama, Bandung , 2008. h. 37-38.
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Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi 

pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, di mana masalahnya tidak 

semata-mata bisa didekati secara yuridis saja tetapi juga perlu pendekatan yang 

lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.23

Perlindungan khusus terhadap anak yang berada dalam situasi darurat, 

misalnya anak yang sedang berhadapan dengan hukum serta anak dari kelompok 

minoritas dan terisolasi diatur secara terperinci dalam Bab VIII Bagian Kelima 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan 

bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 adalah meliputi anak yang berkonflik 

dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yang merupakan kewajiban dan 

tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, terdapat batasan pengertian mengenai Anak Didik 

Pemasyarakatan, yaitu :

1.   Anak Pidana :

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas

Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

                                                            
23 Bismar Siregar dkk. Hukum dan Hak-Hak Anak. Rajawali, 1986 Jakarta ,h.22.
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2.   Anak Negara :

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk 

dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 

(delapan belas) tahun;

3.   Anak Sipil :

Anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan 

pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 

(delapan belas) tahun.

Dari ketiga jenis Anak Didik Pemasyarakatan tersebut, berdasarkan Pasal 22 

ayat (1), Pasal 29 ayat (1) serta Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, masing-masing jenis Anak Didik 

Pemasyarakatan memiliki hak yang hampir sama, yaitu :

2. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

3. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

4. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

5. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

6. menyampaikan keluhan;

7. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 

yang tidak dilarang;

8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu 

lainnya;
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9. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga;

10. mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.

Sedangkan untuk perbedaan hak dari ketiga jenis Anak Didik 

Pemsyarakatan itu, adalah :

1. Anak Negara mempunyai penambahan hak untuk mendapatkan :

b. Pembebasan bersyarat;

c. Cuti menjelang bebas.

2. Anak Pidana mempunyai penambahan hak untuk mendapatkan :

a. Pembebasan bersyarat;

b. Cuti menjelang bebas;

c. pengurangan masa pidana (remisi).

Dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 juga diatur 

mengenai hak anak yang ditempatkan di Lapas, meliputi hak untuk memperoleh 

pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta hak lain 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut 

kemudian dicantumkan secara lebih jelas mengenai hak-hak Anak Pidana, Anak 

Negara, serta Anak Sipil dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan.
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Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung 

keberhasilan negara dalam menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat 

yang baik. Lembaga Pemasyarakatan Anak ikut berperan dalam pembinaan 

narapidana yang mempunyai tugas untuk memperlakukan narapidana agar 

menjadi baik.

Dalam pembinaan itu, yang perlu dibina adalah pribadi narapidana dengan 

membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk 

menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam 

masyarakat sehingga setelah mereka keluar dari Lapas bisa menjadi manusia yang 

berpribadi baik dan bermoral tinggi.

Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 

berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam 

aturan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

2. anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosialnya sesuai dengan Negara yang baik dan berguna.

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan.

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya 

dengan wajar. 
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Perlindungan hukum terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius. 

Perlindungan hukum, dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan anak 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang Peradilan 

Pidana Anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.24

Perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak pidana telah diatur 

baik di dalam perundang-undangan mengenai tentang aturan pelaksananya perlu 

bentuk agar tidak terjadi ketidak jelasan dalam menjalankan aturan atau kewajiban 

di dalam undang-undang.

                                                            
24 Maidin Gultom, Op Cit, H..5
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