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Anak adalsh potensi serta penerus cita-eita bangaa 
yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
Sabagei peneruB bangas, anak akan dspat tumbuh dengan baik 
apabila sarana dan prasarananya dapat terpenuhi. Uhtuk itu 
d1perlukan usaha-usaha baik yang dilaksanaksn oleh Peme
rintah atau oleh masyarakat. Dari masyarakat d1harapkan pe
ran sertanya untuk mendid1k anak-anaknya agar tidak menyim
pang dari norma-norma yang berlaku pada masyaraket khusus
nya norma hukum. Apabila ternyata s1 anak tersebut telah 
menyimpang dari norma hukum, maka kewajiban bagi Pemerin
tah untuk mengembalikan sifat baik s1 anak tersebut seauai 
dengan slfat asalnya. Oleh karena 1tu pembinaan di Lembaga
Pemasyarakatan mutlak perlu diarahkan kepada aifat pendidi
kan, bukannya pembalasan. 

Untuk mengetahui pembinaan terhadap anak yang menga
lami masalah kelakuan oleh Pemerintah, maka penelit1an ini 
diarahkan untuk mengua~ masslah-masalah dibawah ini, yaitu 
- Pertimbangan-pertimbangan apakah yang dipakai oleh .Hakim 

dalam menjatuhkan pidana kepada anak; 
- Apakah sistem pemidanaan dan pembinsan anak yang mengalami

masalah kelakuan telah mencerminkan sifat pelayanan dan 
asuhan serta perlindungan terhadap hak-hak anak. 

Dengan penelitia~ ini diharapkan akan diketahui ten
tang pelaksanaan Undang-undang No.4 T~hun 1979 khususnya 
mengenai pelaksans~n hak-hak snsk. Dengan hasil itu diharap
kan dapat menjad1 sumber informasi dalam perkuliahan Hukum 
Tate Negara khususnya dalam pembahasan topik Hak Dasar. 
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Penelitian ini bersifat eksploratif, yaitu pe
nelitian yang berupa pencerian fekte di lapangan yang 
berkaitan dengan adanya aturan hukum. Idngkup peneli
tian ini adalah normatif. Data yang digunakan adalah 
data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan 
cara wawancara dengan Ibu SUlastri,S.H, kepala pembina 
anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Dlitar dan wawan
cara dengan Ketua Lembaga Pemasyarakatan Anak Dlitar. 
kdapun data sekunder diperoleh dari data yang ada di 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar serta dari tUlisan
tulisan yang ada di dalam daftar pustaka. Pengolahan
data dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif untuk 
menyimpulkan apakah pembinaan anak yang mengalami pe
nyimpangan kelakuan ini telah mendapatkan penanganan 
yang sesuai dengan Undeng-undang atau belum. 

Dari peneli tien didapatkan bahwa pernbf.naan anak 
di Lernbagn Pemaayai-uka t nn Anak Bli tar telah dLleks arra e

kan sesuai dengan Peraturan Perllndang-undangan yang 
berlaku. Satu hal yang perlu mendapatkan pe r-ha t Lan ada
Ish belum ada harmonisasi antera Pengadilan Negeri de
ngan lembaga yang berkompeten membuat LITMAS, khusus
nya di kota-kota keeil. Dari segi kegunaan, Fungsi LIT
MAS ini sangatlah besar. Fungsi LITMAS adelah sebagsi 
bahan pertimbangan bagi hakim dalsm memutuskan parksrs. 
Terhadap perkars yang putusannya telah didasarkan pada 
pertimbangan yang ads pada LITMAS, maka pembinaan ter
hadap anak ini akan semakin mudah. Sebaliknya, perkara 
yang diputus tanpa mempertimbangkan LITMAS sering kali 
menyulitkan dalsm pembinaan snak untuk selanjutnys di 
delam Lembaga Pemasyarakatan.Anak. Kesulitan yang di 
hsdspi Lembaga Pemasysrakatan Anak adalah apabila pem
binaan belum tuntas, ternyatu masa hukuman ( pembinaan)
telah habis, maka si anak harus bebas. Terhadap anak 
ini sering keli akan berbuat kejahatan lagi dan kejadi
annya aksn beruleng (reeidiv). Dengan kejadian ini ma
ks seolah-olah pembinaan yang dilakukan olehLembaga 
Pemasyarakatan Anak tidak berfungsi. Dari kasus ini di
sarankan agar penjatuhan sanksi terhadap anak dipikir
kan untuk pendidikan/ masa depan si anak. Dem! si anak 
pula make seyogianya putusan hakim didesarkan pada LIT
MAS yang dibuat oleh BISPA. 
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