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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Mengenai Pengertian Anak 

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.
18

 

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum 

positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa 

(minderjaring atau person under age), orang yang dibawah umur atau 

keadaan dibawah umur (minderjaringheid atau inferionity) atau kerap juga 

disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige 

onvervoodij).
19

 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai 

pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum 

berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 

yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 

genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
20

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah 

                                                           
18

 Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa, Hal. 36 
19

 Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: CV. Novindo 

Pustaka Mandiri, Hal. 5 
20

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum 

pernah kawin.
21

 

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap 

manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan 

undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia 

dewasa dicapai lebih awal.
22

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang 

yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi 

belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
23

 

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang 

berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 

kepentingannya.  

Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah 

                                                           
21

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
22

 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak 

Anak 
23

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
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seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang 

masih dalam kandungan.
24

 

Dengan demikian maka pengertian anak (juvenile) pada umumnya 

adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan 

belum pernah kawin. Pada beberapa peratuaran perundang–undangan di 

Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut 

bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal 

ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa 

seseorang.
25

 

Di sisi lain, beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana 

tersebut di atas, dirasa menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati 

batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi 

permasalahan.
26

 

Dalam batasan ini, batasan umur anak lebih condong mengikuti 

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. 

B. Tinjauan Umum Mengenai Hak-Hak Anak 

Menurut kodrat alam, manusia selalu hidup bersama (berkelompok). 

Aristoteles menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah zoon 

politicon artinya bahwa manusia itu sebagai mahkluk pada dasarnya selalu 

                                                           
24

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
25

Abintoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, Hal. 

42-43 
26

Gultomjosi, Selasa 16 Oktober 2010, Batasan Mengenai Anak Menurut Hukum Positif di 

Indonesia, http://googleweblight.com/?lite_url+http://lawofpardomuan.blogspot.com/2010/10/bata 

san-mengenai-anak-menurut-hukum.html?m%3D1&ei+rmqwdxTE&IC=id-ID&geid+33&s=1&m 

=443&host=www.google.co.id&ts=1511678164&sig=ANTY_LOIAeY4sKwyodMFsThpC7aZzB

BOtQ, diuntuh pada tanggal 26 November 2017, pukul 16.22 WIB 

http://googleweblight.com/?lite_url+http://lawofpardomuan.blogspot.com/2010/10/bata%20san-mengenai-anak-menurut-hukum.html?m%3D1&ei+rmqwdxTE&IC=id-ID&geid+33&s=1&m%20=443&host=www.google.co.id&ts=1511678164&sig=ANTY_LOIAeY4sKwyodMFsThpC7aZzBBOtQ
http://googleweblight.com/?lite_url+http://lawofpardomuan.blogspot.com/2010/10/bata%20san-mengenai-anak-menurut-hukum.html?m%3D1&ei+rmqwdxTE&IC=id-ID&geid+33&s=1&m%20=443&host=www.google.co.id&ts=1511678164&sig=ANTY_LOIAeY4sKwyodMFsThpC7aZzBBOtQ
http://googleweblight.com/?lite_url+http://lawofpardomuan.blogspot.com/2010/10/bata%20san-mengenai-anak-menurut-hukum.html?m%3D1&ei+rmqwdxTE&IC=id-ID&geid+33&s=1&m%20=443&host=www.google.co.id&ts=1511678164&sig=ANTY_LOIAeY4sKwyodMFsThpC7aZzBBOtQ
http://googleweblight.com/?lite_url+http://lawofpardomuan.blogspot.com/2010/10/bata%20san-mengenai-anak-menurut-hukum.html?m%3D1&ei+rmqwdxTE&IC=id-ID&geid+33&s=1&m%20=443&host=www.google.co.id&ts=1511678164&sig=ANTY_LOIAeY4sKwyodMFsThpC7aZzBBOtQ
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ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Oleh karena 

sifat yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut mahkluk sosial. 

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. 

Karena manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam 

masyarakat.
27

 

Adapun yang menyebabkan manusia hidup bermasyarakat ialah 

adanya dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia 

misalnya hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum, hasrat untuk 

membela diri dan hasrat untuk mempunyai keturunan.
28

 

Eksistensi sebagai makhluk sosial menghendaki adanya jalinan atau 

hubungan antar sesama, hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu 

sama lain (hidup bermasyarakat) yang pada hakikatnya semata–mata untuk 

kepentingan manusia itu sendiri. Namun manusia diharuskan untuk 

menunjukan sesuatu yang menjadi jati diri yaitu kemuliaan (self of dignity), 

kepercayaan diri (self of image), dan harga diri (self esteem) terhadap 

lingkungan sosial. Jati diri seseorang lahir sebagai wujud kepemilikan 

terhadap suatu nilai yang mendasar di dalam dirinya (human rights). Nilai ini 

kemudian meletakkan dasar kepribadian yang membedakan antara manusia 

yang satu dengan yang lainnya. Nilai ini selanjutnya dikenal sebagai “hak” 

dari seorang manusia atau subjek hukum.
29

 

                                                           
27

 C.S.T. Kansil, Op-cit, Hal. 29-31 
28

 C.S.T. Kansil, Ibid, hal. 32-33 
29

 Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, 1938, Asas – Asas Hukum Tata Negara, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, hal. 14 
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Definisi mengenai hak menurut Bernhard Winscheid, hak adalah suatu 

kehendak yang dilengkapi dengan ketentuan (macht) dan yang diberikan oleh 

tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. Van Apeldoorn, 

hak adalah suatu kekuatan (macht) yang diatur oleh hukum. Sedangkan 

menurut Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk 

berbuat sesuatu. Leon Duguit, mengatakan hak diganti dengan fungsi sosial 

yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia 

menjalankan fungsi–fungsi sosial (kewajiban) tertentu.
30

 

Pengertian–pengertian hak di atas sebagai suatu pengantar untuk 

memahami atau meletakkan makna dari hak yang sebenarnya. Menurut 

hukum, pengertian hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh 

hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Hak dapat dibagi menjadi 

2 (dua) bentuk yaitu:
31

 

1. Hak mutlak 

Hak yang diberikan secara langsung kepada seseorang untuk 

melakukan suatu perbuatan dan yang dapat dipertahankan serta 

wajib dihormati oleh siapapun. Hak mutlak terbagi menjadi 3 

(tiga) golongan yaitu hak asasi manusia, hak publik mutlak, dan 

hak keperdataan; 

2. Hak relatif (hak nisbi) 

Hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok tertentu 

untuk menuntut agar supaya seseorang atau kelompok lain 

                                                           
30

 Utrecht, 1957, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, hal. 233 
31

 C.S.T. Kansil, Op-cit, Hal. 120-121 



19 
 

memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan 

sesuatu. 

Dalam masyarakat setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang 

berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya untuk itu diperlukannya 

aturan hukum untuk menata kepentingan itu. Ketentuan hukum yang 

menyangkut kepentingan anak disebut hukum perlindungan anak. Hukum 

perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan 

kewajiban anak. Bismar Siregar mengatakan aspek perlindungan anak lebih 

dipusatkan kepada hak–hak anak yang diatur oleh hukum bukan kewajiban, 

mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban.
32

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak sebagai berikut : 

a. Pasal 2 Ayat 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.” 

b. Pasal 2 Ayat 3 

“Anak berhak atas perlindungan, baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan.” 

c. Pasal 2 Ayat 4 

“Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup 

yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 

perkembangannya dengan wajar” 

d. Pasal 3 Ayat 4 

“Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang 

pertama-tama berhak mendapat pertolongan bantuan dan 

perlindungan.” 

e. Pasal 4 Ayat 1 

“Anak tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan 

oleh negara, atau orang, atau badan.” 

f. Pasal 5 Ayat 1 

                                                           
32

 Bismar Siregar, dkk, 1998, Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta, Jakarta:Rajawali, Hal. 22 
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“Anak tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam 

lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan 

wajar” 

g. Pasal 6 Ayat 1 

“Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan 

dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi 

hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan 

perkembangannya.” 

h. 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.” 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak: 

a. Pasal 4 

“Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.” 

b. Pasal 5 

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri 

dan status kewarganegaraan.” 

c. Pasal 6 

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, 

berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 

usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.” 

d. Pasal 7 ayat 1 

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, 

dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” 

e. Pasal 8 

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan 

jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan 

sosial.” 

f. Pasal 9 Ayat 1 

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 

dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.” 

g. Pasal 10 

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, 

menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan 
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tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai 

dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.” 

h. 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.” 

i. Pasal 12 

“Setiap anak berhak menyandang cacat berhak memperoleh 

rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan 

sosial.” 

j. Pasal 13 

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau 

pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, 

berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. 

eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. 

kekejaman, kekerasaan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. 

perlakuan salah lainnya.” 

k. Pasal 14 

“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." 

l. 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.” 

m. Pasal 16 Ayat 1 

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 

manusiawi.” 

n. Pasal 16 Ayat 2 

“Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan 

hukum.” 

o. Pasal 17 Ayat 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.” 

p. Pasal 18 
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“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana 

berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.” 

 

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap anak di 

atur dalam: 

a. Pasal 52 Ayat 1 

“Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, 

masyarakat dan negara.” 

b. Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat 2 

“(1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, 

mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan; 

(2)Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan 

status kewarganegaraan.” 

c. Pasal 54 

“Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak 

memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan 

khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai 

dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan 

kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara.” 

d. Pasal 55 

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, 

berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan 

usianya di bawah bimbingan orang tuanya dan atau wali.” 

e. Pasal 56 Ayat 1 

“Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, 

dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.” 

f. Pasal 57 Ayat 1 dan Ayat 2 

“(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat 

dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan; (2) Setiap anak berhak 

untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan 

putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal 

sebagai orang tua.” 

g. Pasal 58 Ayat 1 

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum 

dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, 

pemberlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam 

pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun 

yang bertanggung jawab atas pengasuhan.” 

h. Pasal 59 
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“Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua 

secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika 

ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukan bahwa 

pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak.” 

i. Pasal 60 

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan 

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai 

dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.” 

j. Pasal 61 

“Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak 

yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan 

tingkat kecerdasan demi pengembangan dirinya.” 

k. Pasal 62 

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan 

dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik 

dan mental spiritualnya.” 

l. Pasal 63 

“Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa 

peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa 

lainnya yang mengandung unsur kekerasan.” 

m. Pasal 64 

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari 

kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang 

membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, 

kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental 

spiritualnya.” 

n. Pasal 65 

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari 

kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, 

perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan 

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.” 

o. Pasal 66 

“Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya 

secara melawan hukum.” 

p. Pasal 66 Ayat 5 

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak 

mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan 

memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan 

usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi 

kepentingannya.” 

q. Pasal 66 Ayat 6 

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak 

memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif 

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.” 

r. Pasal 66 Ayat 7 
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“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk 

membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak 

yang obyktif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk 

umum.”  

Dari beberapa ketentuan perundang-undangan di atas, maka penulis 

mengkategorikan hak-hak anak sebagai berikut: 

1. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang; 

2. Hak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan; 

3. Hak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan, dan diasuh orang 

tuanya; 

4. Hak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai; 

5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; 

6. Hak untuk mendapatkan kebebasan beribadah, berekspresi, dan 

berpikir; 

7. Hak untuk memperoleh lingkungan terbaik; 

8. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala hal yang dapat 

merugikan; 

9. Hak untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI). 

C. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara 

Konsep lembaga pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri 

Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan 

kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang 
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lebih berat adalah mengembalikan orang–orang yang dijatuhi pidana ke 

dalam masyarakat.
33

 

Secara yuridis pengelolaan rumah tahanan negara berpedoman pada 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. Undang-Undang ini disahkan oleh Presiden Republik 

Indonesia Soeharto pada tanggal 30 Desember 1995.
34

 

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga 

binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan 

yang merupakan bagian terakhir dari sistem pemidanaan.
35

 

Menurut Pasal 1 angka 2, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan 

mengenai arah, batas dan cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan 

berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, 

yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan 

pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara 

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Agar menjadi 

manusia seutuhnya memerlukan upaya untuk memulihkan warga binaan 

pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan dengan Tuhannya, 

manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan 
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lingkungannya. Selain itu, sistem pemasyarakatan berfungsi untuk 

menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara 

sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota 

masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
36

 

Salah tugas dan fungsi dari rumah tahanan negara adalah melakukan 

pencatatan pendaftaran dan pembuatan statistik, serta melakukan 

pendokumentasian sidik jari tahanan dan narapidana yang dikenal dengan 

kegiatan keregistrasian dan klasifikasi. Yang mana fungsi dan tugas tersebut 

dilaksanakan oleh Bagian Registrasi di lembaga pemayarakatan. Dengan 

pencatatan registrasi dan klasifikasi akan memberikan kepastian hukum 

keberadaan seorang tahanan ataupun narapidana yang ada di dalam Rumah 

tahanan negara. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 10 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyaratan dan Pasal 3 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang 

Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung 

Jawab Perawatan Tahanan. Dalam aturan tersebut sangat jelas menyatakan 

bahwa setiap tahanan atau narapidana yang diterima harus didaftar. Akan 

tetapi kegiatan keregistrasian dan klasifikasi bukan hanya tugas dan fungsi 

pendaftaran saja melainkan juga pemenuhan hak tahanan dan narapidana 

seperti pengeluaran bebas demi hukum dan remisi.
37
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Bimbingan kemandirian merupakan satu bentuk bimbingan atau 

latihan kemandirian yang dilakukan melalui berbagai kegiatan latihan kerja 

yang bermanfaat bagi mereka terutama pada saat reintegrasi sosial agar 

mereka diterima layaknya anggota masyarakat lainnya. Secara umum, bentuk 

bimbingan dilakukan dengan melalui dua kegiatan utama, yaitu bimbingan 

kepribadian dan bimbingan kemandirian. Di dalam program bimbingan 

kemadirian akan diberikan pelatihan kerja yang bersifat produktif yang 

disesuaikan berdasarkan pada minat, bakat dan keahlian yang mereka miliki. 

Hal ini bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan memiliki kegiatan yang 

dapat berguna sebagai bekal hidup di masyarakat nanti.
38

 

Tugas pokok rumah tahanan negara adalah untuk menyelenggarakan 

perlindungan di bidang kesehatan dan perawatan yaitu dengan cara 

memberikan pelayanan makanan sesuai standar gizi, higienie dan bercita rasa 

sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya penyakit dan gangguan 

kesehatan lainnya. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 

mengenai hak-hak yang harus dipenuhi termasuk didalamnya hak 

memperoleh pelayanan makanan yang layak. Artinya bahwa semua warga 

binaan pemasyarakatan harus mendapatkan makanan bergizi yang layak bagi 
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kesehatan dan stamina tubuh, berkualitas, dimasak dan disajikan dengan 

baik.
39

 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan 

sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan 

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dari makna 

tersebut dapat dijelaskan bahwa pembangunan kesehatan pada dasarnya 

menyangkut semua segi kehidupan masyarakat, dan berlangsung bagi setiap 

individu, tak terkecuali mereka yang berada di rumah tahanan negara 

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf d Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Narapidana, 

tahanan dan anak di dalam rumah tahanan negara adalah anggota masyarakat 

yang mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk 

mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Perawatan kesehatan bagi 

narapidana, tahanan dan anak dapat dipakai sebagai salah satu upaya untuk 

mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tujuan tersebut di atas, maka 

di dalam rumah tahanan negara diwajibkan untuk mempunyai unit pelayanan 

kesehatan dasar sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam 

perundang-undangan. Unit kesehatan ini dimaksudkan untuk memberikan 

pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Berkaitan dengan 

pelayanan yang diberikan terhadap para warga binaan pemasyarakatan, maka 
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dokter dan petugas kesehatan yang bertugas di unit tersebut harus melakukan 

pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan, penerbitan surat keterangan 

kematian, pembinaan tenaga, monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan, 

juga melakukan rujukan medik ke rumah sakit bila diperlukan.
40

 

Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dimana salah 

satu rencana aksinya adalah pelaksanaan transparansi layanan publik di 

lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia. Kriteria 

keberhasilannya adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas 

pelayanan di lingkungan unit pembinaan terpadu pemasyarakatan, maka 

dalam rangka mencapai kriteria keberhasilan dimaksud dipandang perlu 

melakukan peningkatan pelayanan publik terutama layanan pengaduan 

berbasis IT di seluruh jajaran pemasyarakatan baik tingkat pusat, wilayah 

maupun tingkat unit pelaksana teknis. Peningkatan layanan publik dirasakan 

sebagai suatu kebutuhan bersama yang sangat penting dalam rangka 

pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat. Pengaduan masyarakat 

merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif 

dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengaduan masyarakat yang 

mengandung kebenaran dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk 

peningkatan kapasitas aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas 
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umum pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat.
41

 

Narapidana, tahanan dan anak yang menjalani pidana hilang 

kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, menjalani penahanan di rumah 

tahanan negara dan pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak  

hakekatnya merupakan warga masyarakat juga memiliki hak yang sama 

sebagai insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik 

dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan terpadu. Tujuan sistem 

pemasyarakatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah agar warga binaan 

pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak 

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali kelingkungan 

masyarakat, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup 

secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Perlakuan 

yang baik dan manusiawi diwujudkan dalam pemenuhan hak untuk 

mendapatkan perawatan yang layak, baik perawatan rohani maupun jasmani. 

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi narapidana, tahanan dan anak ini 

dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, 

swasta, organisasi kemasyarakatan ataupun perorangan yang kegiatannya 

seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
42
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