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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Anak secara hukum positif di Indonesia merupakan seseorang yang belum 

memasuki kriteria dewasa (person under age) dan berada dibawah umur 

(infernority) yang disebut juga sebagai seseorang yang berada dalam pengawasan 

wali (Mulyadi, 2005). Penjelasan diatas menerangkan bahwa sejatinya gambaran 

mengenai anak masih memerlukan pendampingan terutama dari lingkungan 

terdekatnya yaitu keluarga. Berbeda halnya dengan penjelasan anak yang 

terlampir dalam Undang-undang No. 4 tahun 1979, pasal 1 ayat 2 mengenai 

Kesejahteraan Anak menerangkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum 

memasuki rentang usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum memiliki status 

menikah. Adanya batasan usia dalam merumuskan anak merupakan salah satu 

penerapan dari pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada anak 

apabila berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana 

anak merupakan suatu penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan 

Hukum atau yang sering dikenal dengan istilah ABH. Berdasarkan Undang-

undang No. 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 2 

bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik 

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi 

saksi tindak pidana.  
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Sejak tahun 2011 hingga Mei 2018, KPAI (Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia) mengeluh dengan kondisi Indonesia yang memiliki jumlah pengaduan 

kasus Anak Berhadapan dengan Hukum pada posisi peringkat pertama. Dari 1885 

pengaduan, 27% (504 kasus) diantaranya merupakan kasus ABH. Kasus ini tidak 

hanya dikuasai anak sebagai korban atau saksi, namun juga sebagai pelaku. Anak 

sebagai pelaku kekerasan seksual merupakan jumlah paling terbanyak diikuti 

dengan kasus lainnya seperti kekerasan fisik dan pembunuhan (Primastika, 2018). 

 Pada Provinsi Jawa Tengah kasus yang mendominasi pada tahun 2016 

hingga tahun 2017 merupakan kasus dengan tersangka anak yang melakukan 

kasus persetubuhan, kekerasan terhadap sesama anak, pengeroyokan dan 

penganiayaan (Al-manav, 2018). Bahkan kasus yang baru saja terjadi pada bulan 

Januari tahun 2018 di Ibu Kota Jawa Tengah adalah adanya kasus pembunuhan 

berencana yang dilakukan oleh 2 remaja SMK pada sopir taksi online (Purbaya, 

2018). Kasus ini menggemparkan masyarakat Jawa dan sekitarnya dikarenakan 

tindak kejahatan yang terjadi saat ini bukan hanya dilakukan oleh dewasa saja, 

namun juga dilakukan oleh anak-anak. 

Ketika seorang anak mengalami konflik dengan hukum dan telah 

menjalani masa pidananya atau dijatuhkan vonisnya maka anak akan mengubah 

statusnya menjadi AKH (Anak berkonflik dengan hukum). Berdasarkan Undang-

undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 

pada Pasal 1 ayat 3, Anak Berkonflik dengan Hukum  merupakan anak yang 

berusia 12 tahun namun belum masuk ke usia 18 tahun yang diduga telah 

melakukan suatu tindak pidana. Anak berkonflik dengan hukum menunjukkan 
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adanya suatu peristiwa yang tidak senada dengan aturan yang ada, sehingga AKH 

harus dapat menaati prosedur hukum dikarenakan kenakalan yang telah 

dilakukannya (Herawatingisih & Natura, 2015). 

Bunyi Pasal 85 ayat 2 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak 

menyatakan bahwa selama menjalani masa pidananya anak akan ditempatkan di 

suatu lembaga yang memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan, 

pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak 

lainnya kepada anak. Lembaga ini merupakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

atau disebut dengan LPKA.  Di Indonesia 33 LPKA telah tersebar kebeberapa 

wilayah. Kegiatan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan Anak ini memiliki 

fokus tertentu dalam pembinaan fisik, mental dan sosial (Gultom, 2008) 

Penulis telah melakukan observasi awal pada pertengahan tahun 2018 di 

salah satu LPKA yang berada di Jawa tengah yaitu LPKA Klas I Kutoarjo yang 

memiliki jumlah tahanan sebanyak ±70 anak. Terdapat beberapa program yang 

diberikan oleh Pembina LPKA Klas I Kutoarjo kepada anak diantaranya adalah 

Program Pembinaan Kepribadian, Program Pendidikan, Program Pembinaan 

Kemandirian, Program Kesehatan Jasmani dan Kesenian. Pembinaan tersebut 

dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada AKH agar memiliki kesiapan 

ketika dinyatakan bebas nantinya, sehingga dengan pengalaman yang ada dapat 

membentuk dirinya menjadi seorang mantan AKH yang memiliki hak untuk hidup 

ditengah masyarakat. 

Hak untuk hidup ditengah masyarakat artinya anak sebagai mantan AKH 

dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai masyarakat yang sesuai dengan usia 
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perkembangannya. Rentang usia perkembangan mantan AKH merupakan masa 

dimana anak telah memasuki fase remaja. Fase remaja dimulai dari remaja awal 

dengan rentang usia 11 sampai 16 tahun, serta remaja akhir sekitar 16 sampai 

dengan 21 tahun (Thornburgh dalam Lestari, 2017). Mantan AKH juga memiliki 

hak untuk memenuhi tujuan hidupnya seperti remaja pada umumnya. 

Sebagaimana tugas perkembangan remaja menurut teori Havighurst diantaranya 

memiliki kondisi jasmani yang mampu digunakan secara efektif, berperan dalam 

sosial gendernya, mampu berperilaku sosial yang bertanggung jawab, mampu 

belajar kemandirian emosional dari orangtua/dewasa, mampu belajar bergaul 

dengan berbagai kelompok, dapat mengembangkan pandangan dunia yang lebih 

jelas/terang, mempersiapkan diri untuk mandiri secara ekonomi, mampu 

memahami dalam proses pemilihan dan latihan jabatan, adanya persiapan dalam 

urusan perkawinan dan keluarga (Hurlock, 2004).  

Tugas-tugas tersebut menjadi tanggungjawab mantan AKH sebagai remaja 

untuk mempersiapkan masa depannya atau disebut juga dengan istilah Orientasi 

Masa Depan. Sebagaimana Orientasi Masa Depan (OMD) sendiri merupakan 

kemampuan seseorang dalam menyusun strategi atau pemikirannya dalam 

merencanakan masa depan (Nurmi, 1989). Gambaran mengenai masa depan 

seseorang merupakan suatu tujuan yang harus dipersiapkan atau ditujukan oleh 

setiap orang. Dalam sebuah penelitian meta-analisis mengenai perspektif waktu 

terhadap masa depan yang mana dalam analisisnya terdapat kata kunci orientasi 

masa depan didapatkan bahwa perspektif waktu terhadap masa depan merupakan 
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acuan motivasi yang sukses ditiga bidang kehidupan yang sangat diperlukan yakni 

pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan (Andre dkk, 2018) 

Meskipun anak sebagai remaja dengan batas usia 11-20 tahun dapat 

mengalami perubahan fisik, kognitif dan emosional yang membuat anak dapat 

memunculkan stress dan perilaku yang berbeda (Stuart, 2016), namun dengan 

dukungan dari berbagai hal dapat membantu anak dalam prosesnya. Sebagaimana 

penelitian yang pernah dilakukan oleh Lindstrom Johnson dkk (2016), gambaran 

mengenai orientasi masa depan remaja sekolah lebih memperhatikan pada 

kesiapan karirnya,  sekolah memiliki hubungan yang signifikan terhadap orientasi 

masa depan individu, yang mana sekolah memiliki intervensi penargetan untuk 

mempromosikan orientasi masa depan individu.  Anak akan mulai 

mempersiapkan perguruan tinggi negeri atau swasta kah pendidikan yang ingin 

dituju, apakah dapat bekerja sambil sekolah atau kuliah, atau mungkin dapat 

melanjutkan usaha orangtuanya. Selain itu penelitian yang dilakukan pada siswa 

Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Samarinda didapatkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara orientasi masa depan dengan dukungan orangtua 

terhadap minat perguruan tinggi anak (Nurrohmatulloh, 2016). Proses tersebut 

didapatkan anak dikarenakan memiliki lingkungan yang sehat sehingga mampu 

menguatkan diri anak dalam mempersiapkan masa depan.   

Bagi mantan AKH, orientasi masa depan tidak sekedar pola pikir apa yang 

harus ia lakukan namun juga berkaitan dengan lingkungan  seperti apa yang akan 

menerima mereka. Ketika anak bebas atau sah dinyatakan sebagai mantan AKH, 

akan terdapat berbagai tantangan yang dihadapi anak kembali untuk menjalankan 



6 

 

 

 

tugasnya sebagai remaja atau masyarakat. Sebagaimana peneliti telah melakukan 

wawancara kepada salah satu mantan AKH yang pernah menjalani masa pidana di 

LPKA Klas I Kutoarjo selama 1 tahun 6 bulan dikarenakan kasus Kekerasan 

Seksual.  

“...aku nyamane karo koncoku sing mbien kok mbak, 

memang hidup kami masih minum-bangun-minum apalagi 

sama temen cewek saya, tapi kan yang penting kami 

happy...” (I, Maret 2019) 

 

“...kemarin jadwal saya ujian paket C, tapi saya gak 

dateng. Males aja jadi saya tidur, buat apa juga” (I, April 

2019) 

 

Hingga saat ini masih ada anak yang masih kebingungan dengan tujuan 

hidupnya. Prinsip hidupnya dengan mengutamakan kesenangan tanpa memikirkan 

kedepannya dapat membuat anak melakukan tindakan kriminal kembali 

(residevis). Apalagi mantan AKH tersebut baru menjalani masa bebasnya selama 

kurang lebih 7 bulan. Berdasarkan hasil perhitungan Jurnal Harian LAPAS Anak 

Klas III Bandung pada bulan Maret tahun 2015, kasus AKH dengan status sebagai 

pelaku residivis sebanyak 42,8% (Jatnika dkk, 2016). Bahkan di Jawa Tengah 

tepatnya di LPKA Klas I Kutoarjo, salah satu pembina yaitu Ibu Gayatri (Rully, 

2017) memaparkan bahwa kurang lebih terdapat 5 AKH yang menjadi residivis. 

Pembina tersebut menambahkan bahwa salah satu alasan AKH harus melakukan 

tindak pidana kembali dikarenakan harus memenuhi hidupnya dengan tindakan 

kriminal kembali seperti mencuri serta tidak adanya dukungan keluarga.  

Penelitian lain yang pernah dilakukan oleh Gusef (dalam Machdi, 2013) 

ditemukan bahwa mantan napi memiliki hambatan untuk beradaptasi dan 

bersosialisasi kembali dengan masyarakat dikarenakan stereotipe negatif oleh 
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masyarakat. Sebagian masyarakat masih mengalami kegelisahan untuk menerima 

seorang mantan AKH dalam lingkungannya. Hal ini juga didukung oleh peneliti 

Inggris pada tahun 2006, 90% pengusaha atau pemberi kerja cemas kepada 

mantan narapidana yang diterima sebagai pegawainya dikarenakan dapat 

mencelakai pengusaha maupun pelanggan (Barras, 2018). Jalan menjadi residivis 

merupakan salah satu cara anak untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, 

terlebih anak yang tidak diterima oleh keluarga dan lingkungan masyarakat yang 

membuat anak berkumpul kembali bersama lingkungan yang salah yang 

membuatnya merasa diterima dalam kelompoknya tersebut.  

Meski demikian, penulis juga telah melakukan wawancara singkat kepada 

dua mantan AKH yaitu H dan K yang saat ini bekerja di Kedai Kopi kota 

Surakarta. Kedua mantan AKH pernah menjalani masa pidana di LPKA Klas I 

Kutoarjo selama kurang lebih 1 sampai 2 tahun dikarenakan kasus kekerasan 

seksual. Saat ini kedua informan sudah menjalani masa bebasnya selama kurang 

lebih 6-7 bulan. Kedua informan menyatakan bahwa : 

“...saya pilih ke solo dan kerja di solo karena keinginan 

saya sendiri mbak, kemarin sudah banyak ngrepotin 

orangtua. Sekarang saya sudah sadar kalau harus punya 

tujuan hidup dan masa depan. Saya gak mau kayak dulu 

lagi,mbak....” (H, 01 Oktober 2018) 

 

“...Alhamdulillah sekarang sudah mulai belajar pelayanan 

kopi bagian depan mbak, kemarin masih kebanyakan 

bersih-bersih dibelakang...” (K, 01 Oktober 2018) 

 

Berdasarkan wawancara tesebut, terdapat beberapa hal menarik yang dapat digali 

terkait dengan orientasi masa depan mantan AKH. Kedua mantan AKH tersebut 

sudah memiliki orientasi masa depan dengan aktivitas yang dilakukannya saat ini 
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untuk menunjang masa depan mereka. Berbeda halnya responen I yang masih 

kebingungan dengan orientasi masa depannya. Penelitian lain yang dilakukan 

Magfirah dkk (2018) juga menyatakan bahwa remaja yang memiliki status 

sebagai AKH menyebabkan orientasi masa depan remaja menjadi suram. Namun 

kedua responden (H dan K) justru berani untuk terjun kedunia pekerjaan dan 

hidup secara mandiri tanpa didampingi oleh orangtua. Bahkan salah satu 

responden sudah dipercaya untuk memegang suatu peran yang cukup penting 

dimana terdapat interaksi antara mantan AKH dengan pelanggan (masyarakat).  

Meskipun masih banyak mantan AKH yang melakukan residivis, namun masih 

ada juga mantan AKH yang berfokus dengan tujuan hidupnya saat ini demi 

menunjang masa depannya. Dikarenakan orientasi masa depan mantan AKH 

belum pernah diungkap sebetumnya, sehingga penelitian ini untuk melengkapi 

khasanah keilmuwan dari orientasi masa depan mantan AKH.  Hal ini yang 

membuat peneliti tertarik untuk menelurusi tentang “bagaimana proses perubahan 

orientasi masa depan setelah menjadi mantan AKH?” 

B. Tujuan Penelitian 

Untuk mendeskripsikan proses perubahan orientasi masa depan setelah menjadi 

mantan AKH 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan 

dan wawasan mengenai orientasi masa depan mantan AKH. Penelitian ini juga 
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diharapkan dapat memperluas kajian dalam ilmu Psikologi Perkembangan, 

Psikologi Sosial, Psikologi Pendidikan dan Psikologi Industri dan Organisasi  

2. Manfaat praktis 

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini : 

a. Bagi masyarakat  

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui informasi  

mengenai dinamika orientasi masa depan mantan AKH  

b. Bagi peneliti lain  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan bagi peneliti lain 

yang berminat terhadap penelitian tentang dinamika orientasi masa depan 

mantan AKH 

c. Bagi LPKA ( Lembaga Pembinaan Khusus Anak)  

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi 

Pembina dalam memberikan pembinaan kepada Anak Didik di LPKA.  




