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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan suatu faktor yang penting dari suatu bangsa, dimana 

anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan generasi penerus 

bangsa yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Sebagaimana amanat konstitusi 

Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,  

bahwa: 

“setiap anak berhak atas kelangsungan tumbuh, hidup, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
1
 

 

Salah satu hak dari seorang anak adalah mendapatkan perlindungan. 

Secara hukum, negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak 

melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang No.23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu perlindungan anak juga 

diberikan kepada anak yang telah disempurnakan dengan berlakunya Undang-

Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
2
 Kejahatan 

merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Pada 

prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan 

masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah lain 

seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya yang mana hal tersebut sebagai 

fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lain. Karenanya kejahatan 
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adalah adalah hasil interaksi yang disebabkan adanya interrelasi antara 

fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai fenomena 

yang ikut serta dakam terjadinya kejahatan, serta mempunyai hubungan 

fungsional satu sama lain.
3
  

Kejahatan juga sangat mungkin terjadi pada anak-anak. Tidak jarang 

dijumpai tindak-tindak kriminal yang dilakukan seorang anak, atau remaja, 

baik yang secara ringan maupun yang berat. Kriminalitas yang dilakukan oleh 

anak-anak dan para remaja di Indonesia adalah seperti pencurian dan 

pencopetan yang biasa dilakukan oleh anak-anak jalanan, dan yang sekarang 

ini dapat kita lihat sendiri pengaruh media internet yang seharusnya 

dipergunakan sebagai media untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, 

ternyata disalah gunakan oleh penggunanya terutama dalam fokus kita, anak-

anak yang ternyata mengerti dengan hal tersebut lalu mempergunakannya 

dengan hal-hal yang negatif. 

Kecenderungan kenakalan adalah dari faktor bawaan yang bersumber 

dari kelainan otak. Menurut pemahaman Freudian (aliran psikoanalisis), bahwa 

kepribadian jahat (deliquent) bersumber dari id (bagian kepribadian yang 

bersumber dari hawa nafsu).
4
  

Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak dan remaja seyogyanya 

diupayakan secara sungguh-sungguh, teristimewa didalam penanggulangan 

yang setuntas-tuntasnya. Upaya ini merupakan aktifitas yang pelik, apabila 

ditinjau secara integral, akan tetapi apabila ditinjau secara terpisah maka upaya 
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ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara profesional yang 

menuntut ketekunan dan berkesinambungan dari satu kondisi menuju kondisi 

yang lain.
5
  

Secara umum tujuan hukum pidana adalah menciptakan ketertiban, 

keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan 

bernegara, dengan jalan mencegah dan melindungi kepentingan-kepentingan 

hukum baik kepentingan orang-perorangan atau individu, kepentingan 

masyarakat atau kolektivitas serta kepentingan negara atau pemerintah, dan 

perbuatan-perbuatan yang dapat merugikannya. Sehingga pemberian sanksi 

pidana bukan merupakan tujuan akhir melainkan merupakan sarana untuk 

mencapai tujuan hukum pidana yang sesungguhnya.
6
  

Anak Deliquent (yang terlibat dalam kejahatan) yang telah menjadi 

kenyataan dalam masyarakat perlu perbaikan secara integral. Upaya 

merehabilitasi anak deliquent memerlukan langkah-langkah secara khusus 

secara komprehensif. Beraneka ragam aspek yang bersangkut paut dengan 

kehidupan anak deliquent baik secara fisik maupun psikis yang perlu dibenahi 

secara mapan.
7
 

Dewasa ini pemerintah telah banyak menyediakan sarana untuk membina 

anak deliquent, yakni Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara. Dalam 

ketentuan hakim tidak berwenang untuk menentukan lamanya masa pendidikan 

yang harus dijalani oleh anak yang bersangkutan. Menurut Pasal 46 KUHP 

dijelaskan bahwa pendidikan bagi anak tersebut akan diakhiri setelah ia 
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mencapai usia 18 tahun dihitung berdasarkan umur yang disebutkan dalam 

vonis hakim. 
8
 

Pembinaan terhadap remaja yang telah mengalami tingkah laku 

kenakalan atau yang telah menjalani suatu hukuman kerena kenakalannya. Hal 

ini perlu dibina agar supaya mereka tidak mengulangi lagi kenakalannya
9
.  

Berkaitan dengan sistem pembinaan, dalam hal ini adalah LPKA, didapat 

dari kajian penelitian “Kajian Kebutuhan Terhadap Mekanisme Pembinaan 

Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan 

di Indonesia”, dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa, sistem 

pemasyarakatan di LPKA, seperti temuan di Kutoarjo, menunjukan adanya 

upaya untuk mengembalikan anak pada posisinya yang dapat diterima 

masyarakat. Pandangan ini sebenarnya sudah merupakan persoalan bagi anak,  

karena alumni LPKA seperti mengalami stigmatisasi. Petugas menganggap 

anak memang bermasalah, guru sukarelawan di LPKA menganggap bahwa 

anak didik sangat susah diatur dan anak sendiri menganggap dirinya memang 

bermasalah. LPKA menjadi tempat berkumpulnya masalah dan stigma 

terhadap anak. 
10

 

 Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 

 “Perlindungan anak adalah 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” 
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Tidak lain halnya dengan anak yang berhadapan dengan hukum, 

merekapun harus mendapat perlindungan hukum dengan adanya Undang-

Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah disempurnakan 

dengan diberlakukannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Anak. 

Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka kami ingin 

memastikan dan melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pembinaan Anak 

Didik Pemasyarakatan dalam Prespektif Hak Anak (Studi terhadap 

Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas I  Kutoarjo)” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Demi memperoleh hasil penelitian yang memenuhi syarat-syarat ilmiah 

serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan tema penelitian, maka 

perlu adanya pembatasan masalah agar terarah dan terfokus pada masalah 

sehingga pembahasan tidak terlalu luas. Hal ini penting dalam dalam 

pelaksanaan pengumpulan data karena tidakakan menyimpang pada tujuan 

semula. Dengan demikian, batasan masalah yang dimaksud adalah mengenai 

cara pembinaan anak didik pemasyarakatan oleh Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (LPKA) dalam memenuhi hak anak didik pemasyarakatan. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana model pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA 

Kelas I  Kutoarjo, menurut prespektif hak-hak anak? 

2. Apa kendala yang ada dalam proses pembinaan Anak Didik 

pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo, dalam implementasi hak-

hak anak? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Menurut J Supranto, yang dimaksud dengan tujuan penelitian adalah 

penelitian yang berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian, 

terkait dengan perumusan masalah dan judul
11

. Berdasarkan pada rumusan 

masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menjelaskan cara pembinaan anak didik pemasyarakatan di LPKA 

Kelas I  Kutoarjo, menurut prespektif hak-hak anak. 

2. Mengetahui kendala yang ada dalam pembinaan anak didik 

pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo dalam implementasi hak-

hak anak. 
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E. Manfaat Penelitian 

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dari perumusan masalah yang 

dikemukakan haruslah dapat menemukan pemecahan atau jawaban terhadap 

permasalahan yang dikemukakan itu.
12

 Dalam penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat dan kegunaan, adapun manfaat dan kegunaan yakni 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pemikiran terkait Hukum Acara Pidana khususunya dalam hal Peradilan 

Anak, yaitu pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan maupun,  

yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

2. Secara Praktis 

Secara Praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan 

bagi aparat penegak hukum, khususnya petugas LPKA dan masyarakat pada 

umumnya mengenai perlakuan atau pembinaan anak yang sedang menjalani 

hukuman, dengan tidak melupakan hak-hak yang harus tetap diperoleh oleh 

narapidana anak (anak didik pemasyarakatan). 
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F. Kerangka Pemikiran 

Anak-anak wajib dilindungi haknya oleh semua orang. Hal tersebut 

diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Ditentukan bahwa:  

hak anak adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin, dan dilindungi, 

serta dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan 

negara.
13

  

 

Teknisi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan terhadap 

kasus yang melibatkan anak harus dilakukan dengan cara yang tidak akan 

merusak perkembangan anak dikemudian hari.
14

 

Lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan 

perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. 

Pelaksanaan pidana penjara dengan menekankan pada aspek pembinaan 

terkandung didalamnya suatu proses untuk melakukan rehabilitas dan 

reintegrasi sosial narapidana. Pasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan, menegaskan bahwa tujuan dari LAPAS itu sendiri 

adalah agar narapidana menyadari kesalahan, tidak mengulangi kesalahan, 

serta memperbaiki diri. Hal tersebut disiapkan agar narapidana berintegrasi 

secara sehat dengan masyarakat.
15

  

Namun pada kenyataan banyak dijumpai, anak yang dibina di LPKA 

sangat beresiko mengalami prisonisasi (pengaruh dari kehidupan lapas yang 
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bersifat negatif) sehingga banyak anak yang setelah keluar dari LPKA justru 

menjadi lebih nakal dari sebelumnya, dan menjadi anak amoral. 

Memperhatikan kondisi tersebut, sebaiknya hukum dan LPKA di Indonesia 

memperhatikann langkah yang dapat dilakukan ahli penologi yaitu dengan 

mempertimbangkan teorotik, dan langkah yang dapat dilakukan untuk 

menghapus prisonisasi, maka perlu pembinaan dan memnghindarkan dari 

penjara dan mengupayakan pembinaan di luar LPKA.
16

  

LPKA sebagai lembaga pendidik dan lembaga pembangunan yang 

mengemban fungsi spesifik dan sangat perlu penjamin atas berbagai pola 

pembinaan yang diterapkan. Di LPKA yang sangat perlu diperhatikan adalah, 

bahwa Anak Didik Pemasyarakatan, juga tetap merupakan bagian dari anak 

Indonesia yang memiliki potensi untuk memikil tanggung jawab masa 

depannya. Maka, Anak Didik Pemasyarakatan perlu mendapat kesempatan 

yang seluas-luasnya untuk tumbuh, berkembang secara wajar, secara rohani, 

jasmani maupun sosial. Diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan 

maupun perangkat hukum yang memadai, serta peran narapidana yang aktif 

juga diperlukan agar program pembinaan dapat berhasil dengan baik dan 

lancar.
17
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G. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis empiris, dimana penulis akan mengkaji dari aspek perumusan 

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak dan pada 

kenyataan sebenarnya di (LPKA Kelas I Kutoarjo).
18

  

2. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah  “deskriptif”, dimana penulis 

akan memberikan gambaran dari pola pembinaan Anak Didik 

Pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo dalam memenuhi hak-hak 

anak.
19

 

3. Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data sekunder 

yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
20

 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

penelitian lapangan, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis 

dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini yang terdiri dari: 

a. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

b. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak 

c. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
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Bahan hukum sekunder meliputi : 

a. Buku : Remaja dan Masalahnya, Kenakalan Remaja, Asas-asas 

Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Acara Pidana 

Indonesia dalam Sirkus Hukum, Prisonisasi Anak Nakal, Fenomena 

dan Penanggulangannya, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara 

Indonesia. 

b. Jurnal Ilmiah : Kajian Kebutuhan Terhadap Mekanisme Pembinaan, 

Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Pidana (Studi di 

Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas IIA Blitar), Dimensi Objektif 

Lembaga Pemasyarakatan Anak Indonesia, Pembinaan Terhadap 

Narapidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual, 

Pelaksanaan Tindakan Pembinaan Terhadap Narapidana yang 

Melanggar Peraturan Keamanan dan Ketertiban, di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA PADANG, Pemenuhan Hak Narapidana 

Anak dalam mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam usaha mengumpulkan data, penulis menempuh beberapa cara : 

a. Studi Pustaka 

Penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah 

Perundang Undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan permasalahan. 

b. Dalam studi lapangan (Wawancara) 

 Penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara, yang 

bertujuan untuk memperolehh informasi secara langsung terhadap 



12 
 

pihak yang terkait dengan pembinaan anak didik pemasyarakatan di 

LAPAS Anak Kutoarjo, yaitu : Kepala Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak, Kepala Subsi Penilaian dan Pengklasifikasian, 

Kepala Subsi Pendidikan dan Latihan Ketrampilan, Kepala Seksi 

Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan, Kepala Urususan 

Kepegawaian dan Tata Usaha, Kepala Seksi Perawatan, Kepala 

Subsi Pelayanan Makanan Minumam dan Keterampilan, Kepala 

Subsi Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Pengawas dan 

Penegakan Disiplin, , Pengajar Sekolah Tunas Mekar, Wali anak 

didik pemasyarakatan, Orang tua anak didik pemasyarakatan, dan 

anak didik pemasyarakatan, Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh akan kembali diolah dan dianalisa secara 

kualitatif,  

Yaitu memberikan penjelasan seputar permasalahan penelitian ini, 

tanpa menggunakan angka maupun rumus statistik. 

Adapun tahapan-tahapan sebagai berikut : 

a. Pertama, penulis akan meneliti data yang sudah diperoleh, untuk 

mengetahui dan memastikan apakah data tersebut sudah sesuai 

dengan kenyataan dan berkaitan dengan permasalahan objek 

penelitian. 

b. Kedua, penulis mengelompokan data yang menjadi objek kajian 

sebagai premis Mayor dan Premis Minor. 

c. Terakhir, penulis akan menarik sebuah kesimpulan dengan 

menggunakan metode  Induktif. 
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H. Sistematika Penulisan 

Penulis akan menyusun sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan yang didalamnya berisikan tentang, latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II Tinjauan Pustaka, yang akan menguraikan tinjauan umum 

mengenai teori, Anak, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Anak Didik 

Pemasyrakatan  dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. 

BAB III Mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang akan 

diuraikan olih penulis yang berhubungan atau berkaitan dengan rumusan 

masalah yaitu pertama, menganalisis tentang model pembinaan model 

pembinaan anak di LPKA Kelas I Kutoarjo menurut prespektif hak-hak 

anak. Yang kedua, analisis tentang apa saja kendala yang ada dalam proses 

pembinaan anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo, dalam 

implementasi hak-hak anak. 

BAB IV Penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil 

penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan 

skripsi ini. 

 

 

 

 

 


