
17 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Umum tentang Anak secara Umum 

1. Pengertian Anak 

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, 

yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan 

yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak 

terkecuali indonesia.1 Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang 

pengadilan Anak, Terdapat definisi Anak, Anak Nakal, Anak Didik 

Pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini 

yaitu orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 

belum pernah kawin. Anak Nakal adalah 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.  Anak Didik Pemasyarakatan, balai 

pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien 

pemasyarakatan adalah Anak Didik pemasyarakatan, Balai 

pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan klien 

pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.2  Sedangkan Dalam Undang-undang 

No.11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana Anak,  pengertian anak 
                                                            

1Nashriana.2011.Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia,Jakarta:Raja 
Grafindo Persada,hal.1. 

2  Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak 
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menurut Undang-undang ini  yang disebut Anak yang telah berumur 12 

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

diduga melakukan tindak pidana. Dalam Undang-undang ini juga  Terdapat 

Lembaga-lembaga antara lain: 

Lembaga pembinaan khusus Anak(LPKA) yaitu lembaga atau tempat 

Anak menjalani masa pidananya,Lembaga penempatan Anak sementara 

(LPAS) yaitu Tempat Sementara bagi Anak Selama proses peradilan 

berlangsung dan Lembaga penyelengaraan kesejahteraan Sosial (LPKS) 

yaitu lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan 

penyelengaraan kesejahteraan sosial yang melaksanakan penyelengaraan 

kesejahteraan sosial bagi Anak.3 Selanjutnya pengertian anak menurut 

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menurut 

pasal 1 angka 1 (satu) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  

2. Hak-hak Anak 

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum 

Undang-undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani 

maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri 

sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, 

memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, 

jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang 

mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, bilamana perlu, 

oleh negara sendiri. Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana 

                                                            
3 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem pradilan pidana Anak 



19 
 

perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan 

adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak 

yang lainnnya). Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, 

yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan 

pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam 

pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu 

mempunyai motivasi tertentu. Juga bagi anak-anak dibawah umur 7 tahun, 

yang banyak memerlukan pertimbangan khusus. Tujuan proses peradilan 

pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, 

pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan 

tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.4 Dalam peraturan 

perundang-undangan Republik indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem peradilan pidana Anak Pasal 3 menyebutkan setiap anak dalam 

proses peradilan berhak: 

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 
sesuai dengan umurnya; 

b. Dipisahkan dari orang dewasa; 
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 
d. Melakukan kegiatan rekreasional; 
e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang 

kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; 
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup; 
g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya 

terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 
h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak 

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 
i. Tidak dipublikasikan identitasnya; 
j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya 

oleh Anak; 
k. Memperoleh advokasi sosial; 
l. Memperoleh kehidupan pribadi; 

                                                            
4Shanty Dellyana,1998,Wanita dan anak dimata hukum,yogyakarta:Liberti,hal.6-7. 
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m. Memperoleh aksesbilitas, terutama bagi anak cacat; 
n. Memperoleh pendidikan; 
o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan 
p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

Selanjutnya Hak-hak Anak menurut Undang-undang No. 11 Tahun 

2012 tentang sistem peradilan pidana Anak pasal 4 ayat (1) dan (2) 

Berbunyi: 

(1)  Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak: 
a. Mendapat pengurangan masa pidana; 
b. Memperoleh asimilasi 
c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga; 
d. Memperoleh pembebasan bersyarat; 
e. Memperoleh cuti menjelang bebas; 
f. Memperoleh cuti bersyarat; dan 
g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak 
yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan.5 

 
Berikut juga terdapat faktor dalam pemberian Hak-hak anak dalam 

proses peradilan pidana yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, 

yang pertama: faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak 

dalam proses peradilan pidana adalah: 

a) Dasar pemikiran yang mendukung pancasila, Undang-undang dasar 

1945, garis-garis besar haluan negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial 

yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, 

undang-undang kesejahteraan anak). 

                                                            
5 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak 
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b) Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah 

permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara 

bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemenal. 

c) Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak 

termasuk pengembangan mata kuliah hukum perlindungan anak, usaha-

usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap 

kepentingan anak. 

d) Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata 

dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.  

Selanjutnya, Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-

hak anak dalam peradilan pidana, adalah: 

a) Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, 

pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha 

perlindungan anak. 

b) Kurang keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu 

permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan 

tanggung jawab nasional.6 

Selanjutnya Pengertian hak anak menurut Undang-undang No. 35 

tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 

tentang perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi 

manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, 

keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dan 

tujuan hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang 

                                                            
6 Wagianti soetodjo,2006,Hukum pidana anak,Bandung:refika aditama,hal.72. 
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perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang 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 diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, 

berakhlak mulia, dan sejahtera. Selanjutnya Hak-hak anak menurut 

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-

undnag No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam 

pasal 4 (empat) sampai dengan pasal 18 (delapan belas) berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 4  
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
 

Pasal 5  
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan. 
 

Pasal 6  
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, 

dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam 
bimbingan orang tua atau wali. 
 

Pasal 7  
(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan 

diasuh oleh orang tuanya sendiri.  
(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin 

tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut 
berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 

Pasal 8  
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social 
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Pasal 9  
(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan 
minat dan bakat.  

 
(1a) Setiap Anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari 

kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga 
kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.  

 
(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), 

Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak 
yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus. 
 

Pasal 10  
Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 
usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 
kepatutan.  
 

Pasal 11  
Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 

bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai 
dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.  
 

Pasal 12  
Setiap Anak penyandang disabilitas berhk memperoleh rehabilitasi, 

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 
 

Pasal 13  
(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak 
lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak 
mendapat perlindungan dari perlakuan:  

a. diskriminasi;  
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;  
c. penelantaran;  
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;  
e. ketidakadilan; dan  
f. perlakuan salah lainnya.  

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala 
bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku 
dikenakan pemberatan hukuman 
 
Pasal 14  

(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika 
ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa 
pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan 
merupakan pertimbangan terakhir.  

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), 
Anak tetap  berhak: 
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a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan 
kedua orang tuanya: 

b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan 
perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang 
tuanya sesuai dengan mampuan, bakat, dan minatnya; 

c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan 
d. Memperoleh hak anak lainnya. 

 

Pasal 15  
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :  
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;  
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;  
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;  
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; 
e. pelibatan dalam peperangan; dan 
f. kejahatan seksual. 
 

Pasal 16  
(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 
manusiawi.  
(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan 
hukum.  
(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya 
dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat 
dilakukan sebagai upaya terakhir. 
 

Pasal 17  
(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :  

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 
dipisahkan dari orang dewasa;  

b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 
dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan  

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak 
yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.  

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau 
yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.  
 

Pasal 18  
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 
Selanjutnya Hak-hak anak menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 
tentang pengadilan anak yang terdapat dalam pasal 51 berbunyi sebagai 
berikut:  
(1) Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak 

mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum 
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selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata 
cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. 

(2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib 
memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua 
asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1). 

(3) Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan 
langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh 
pejabat yang berwenang. 
 

3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum 

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang 

sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, 

sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung 

jawabkan perbuatannya, menginggat usianya yang belum dewasa dan 

sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai 

dengan undang-undang. 

 Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan 

belum mencapai 18 tahun atau belum menikah. Faktor penyebab anak 

berhadapan dengan hukum di kelompokan menjadi 2 faktor yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal, yang pertama faktor internal anak berhadapan 

dengan hukum mencakup: keterbatasan ekonomi keluarga; keluarga tidak 

harmonis (Broken Home); tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena 

orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI; 

lemahnya iman dan takwa pada anak maupun orang tua. Sedangkan untuk 

faktor eksternal ialah kemajuan globalisasi dan kemajuan tekhnologi tanpa 

diimbangi kesiapan mental oleh anak; lingkungan pergaulan anak dengan 

teman-temanya yang kurang baik; tidak adanya lembaga atau forum curhat 

untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya; kurangnya fasilitas 



26 
 

bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya 

dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.7Undang-

undang No. 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tentang sistem 

peradilan pidana anak juga terdapat pengertian mengenai Anak yang 

berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, 

anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi 

tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya 

disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana.8 

 
B. Tinjauan Umum tentang Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak 
 

Menurut penjelasan Undang-undang No. 11 tahun 2012 bagian  

pengertian umum paragraf ke 4 (empat), Undang-undang No. 3 tahun 1997 

tentang pengadilan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak 

yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya 

yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui 

pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, 

bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa 

dan negara. Pengertian Anak menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 bahwa 

anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia 

yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang 
                                                            

7Ismi Dwi A Nurhaeni, Siany I Listyasari, Diana T Cahyaningsih,Atik C Budiati, Eva 
Agustinawati. 2010. .Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi 
JawaTengah 

8Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak 
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pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang. 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud anak adalah orang yang dalam 

perkara Anak Nakal telah mencapi umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Peraturan 

yang terdapat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan 

Anak terdapat berbagai macam aturan-aturan yang diatur di dalamnya, di dalam 

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak terdapat pengertian 

mengenai Anak Nakal, Pengertian anak nakal itu sendiri menurut pasal 1 butir 2 

undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak bahwa yang 

dimaksud dengan Anak nakal adalah: Anak yang melakukan tindakan pidana, 

atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik 

menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain 

yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam pasal 24 

Undang-undang No. 3 tahun 1997 ditentukan bahwa, Tindakan yang dapat 

dijatuhkan kepada anak nakal ialah:  

a) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; 

b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan 

latihan kerja; atau 

c) Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial 

kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan 

kerja. 

Menurut pasal 43 Undang-undang No. 3 tahun 1997 bahwa 

penangkapan anak Nakal pada dasarnya masih diberlakukan ketentuan kitab 
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undang-undang hukum acara pidana. Namun demikian yang patut diperhatikan 

dalam masalah penangkapan anak Nakal adalah kapan dan bilamana 

penangkapan itu dimungkinkan menurut Undang-undang. Dalam hal ini 

terdapat dua hal, yaitu: pertama dalam hal tertangkap tangan dan kedua dalam 

hal bukan tertangkap tangan. 

Selanjutnya batas usia pemidanaan anak di indonesia  menurut Undang-

undang No. 3 tahun 1997 Tentang pengadilan anak, yang berbunyi sebagai 

berikut: 

(1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah 
sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan 
belum pernah kawin 

(2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan kesidang 
pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 
tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetapi diajukan ke 
sidang anak. 
 

Disini tampak bahwa pembentuk undang-undang mempunyai ketegasan 

tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur sehingga 

berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang 

khusus bagi kepentingan psikologi anak.9Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-

undang No. 3 tahun 1997 mengatur bahwa apabila pelaku kejahatan adalah anak 

di bawah batas usia minimum yang ditentukan, maka dalam Pasal 5 Undang-

undang No.3 tahun 1997 menegaskan Bahwa: 

(1) Dalam hal anak belum mencapi umur 8 (delapan) tahun melakukan 
atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut 
dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik 

(2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang  
 

                                                            
9 Ibid., hal. 26. 
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tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak 
tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. 

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh 
orang tua wali, wali, atau orang tua asuhnya penyidik menyerahkan 
anak tersebut kepada Departemen sosial setelah mendengar 
pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan. 
 

Dapat kita simpulkan dari pasal tersebut adalah bahwa anak yang belum 

beumur 8 tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) tetapi melakukan suatu 

tindakan pidana tertentu, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat 

diberikan kepada anak tersebut. Pertama, diserahkan kepada orang tua, wali 

atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina ; kedua, 

diserahkan kepada departemen sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh 

orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Dengan adanya ketentuan batas usia 

minimum dan batas usia maksimum bagi pemidanaan anak, maka kita tidak 

akan melihat lagi kejanggalan-kejanggalan dalam sidang pengadilan bagi 

perkara anak. Dalam Undang-undang ini Hakim, penuntut umum, penyidik, dan 

penasehat Hukum, serta petugas lainnya dalam sidang Anak tidak memakai 

toga atau pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 6 

(enam). Dalam hal ini Hakim ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua 

mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui 

ketua pengadilan tinggi sesuai yang tercantum pada pasal 9 (sembilan). Dalam 

perkara sidang Anak ini syarat ditetapkan sebagai hakim sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 9 (sembilan) adalah; telah berpengalaman sebagai Hakim 

di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; dan mempunyai minat, 

perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. 
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C. Tinjauan Umum tentang Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak 
 

Penyusunan Undang-undang ini merupakan penggantian terhadap 

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 1997 No. 3,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia No. 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud 

peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. 

Undang-undang ini menggunakan nama sistem peradilan pidana anak tidak 

diartikan sebagai badan peradilan sebagaiamana diatur dalam pasal 24 ayat (2) 

Undang-undang Dasar Negara Republik indonesia tahun 1945 yang menyatakan 

bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradialan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, 

Undang-undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum. 

Selanjutnya Pengertian anak menurut Undang-undang No.11 tahun 2012 adalah 

bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang maha esa yang 

memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, batas usia anak 

menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012 ialah anak yang telah berumur 12 

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.  dalam 

Undang-undang No. 11 tahun 2012  ini terdapat beberapa kategori anak, 
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kategori tersebut terdapat pada pasal 1 angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 

(lima) yaitu:  

a) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik 
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak 
yang menjadi saksi tindak pidana. 

b) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak 
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana. 

c) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut 
anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,dan/atau kerugian 
ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 

d) Anak yang menadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak 
saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu 
perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 
 

Perkembangan dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem 

peradilan pidana Anak terdapat lembaga-lembaga antara lain; LPKA ( lembaga 

pembinaan khusus anak ) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa 

pidananya, LPAS ( lembaga pembinaan khusus anak ) adalah tempat sementara 

bagi anak selama proses peradilan berlangsung, LPKS ( lembaga 

penyelengaraan kesejahteraan sosial ) adalah lembaga atau tempat pelayanan 

sosial yang melaksanakan penyelengaraan kesejahteraan sosial bagi anak. 

Dalam Undang-undang ini menyertakan pula  dasar pelaksanaan asas-asas 

sistem peradilan pidana anak yang termuat pada pasal 2  (dua) yang berbunyi: 

a) Perlindungan 
b) Keadilan; 
c) Non diskriminasi 
d) Kepentingan terbaik bagi anak 
e) Penghargaan terhadap pendapat anak 
f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; 
g) Pembinaan dan pembimbingan anak; 
h) Proposional; 
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i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan 
j) Penghindaran pembalasan. 

 

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 pasal 6 (enam)  juga mengatur 

adanya upaya Diversi bagi Anak yang terlibat masalah peradilan, Diversi itu 

sendiri bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, 

menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari 

perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 

menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam pasal 7 ayat 1 Upaya 

Diversi itu sendiri dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, Diversi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan; (a). 

Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan (b). Bukan 

merupakan pengulangan tindak pidana. Pelaksanaan proses Diversi itu sendiri 

diatur dalam pasal 8 ayat 1, 2, 3 yang berbunyi sebagai berikut:  

ayat (1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan 
anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, 
pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan 
pendekatan keadilan restoratif, ayat (2) dalam hal diperlukan, musyawarah 
sebagaimana dimaksud pada yat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan 
sosial, dan/atau masyarakat, ayat (3) proses diversi wajib memperhatikan: 
a) Kepentingan korban, 
b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak; 
c) Penghindaran stigma negatif 
d) Penghindaran pembalasan 
e) Keharmonisan masyarakat; dan 
f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) dan (2) mengatur 

mengenai Pengupayaan diversi pada ayat (1) penyidik, penuntut umum, dan 

hakim haruslah mempertimbangkan; kategori tindak pidana, umur anak, hasil 

penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan 

masyarakat.Dan ayat (2)Kesepakatan Diversi haruslah mendapatkan 
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persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan 

keluarganya, kecuali untuk: tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak 

pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak 

lebih dari nilai uah minimum provisi setempat. Adapun Bentuk-bentuk dari 

kesepakatan Diversi, antara lain; Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 

penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan 

atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau 

pelayanan masyarakat. Pengupayaan Diversi menurut ketentuan dalam pasal 29 

ayat 1 (satu)  penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 

(tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. dan ayat 2 (dua) proses Diversi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) 

hari setelah dimulainya Diversi.Undang-undang ini juga mengatur mengenai 

Identitas Anak sebagaimana yang terdapat pada pasal 19 ayat (1) dan (2) yang 

berbunyi: identitas anak, anak korban, dan/atau saksi wajib dirahasiakan dalam 

pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak 

saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan 

jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.Selanjutnya untuk pembacaan 

putusan itu sendiri di pengadilan menurut pasal 61 ayat (1) dan (2) dilakukan 

dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak dan 

identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh 

media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya 

menggunakan inisial tanpa gambar.10 

                                                            
10Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak 


