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Lazimnya kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) belakangan ini 

menambah panjang deret cacat  regulasi negara yang alpa memberikan perlindungan 

secara adil terhadap anak. Kepolisian, penuntut umum, pengadilan dan lembaga 

pemasyarakatan anak belum memiliki formula yang tepat untuk menyinergikan 

prosedur penyelesaian ABH yang lebih berperspektif anak. Akibatnya hukum 

cenderung bersemangat memenjarakan anak dan memperlakukan mereka layaknya 

orang dewasa. Kepolisian mengabaikan upaya diversi  karena tidak ada ruang diskresi 

dalam materi hukum yang memberikan landasan kerja penyidikan. Jaksa berpedoman 

kepada KUHP dan KUHAP  dengan dalih mematuhi prosedur. Karena tidak mengenal 

mediasi penal, hakim pun tidak memiliki pembenaran hukum untuk mengembalikan 

perkara anak, sehingga harus mengadili dan mempertimbangkan kasus ABH 

berdasarkan puncak kearifan.   Begitupula balai pemasyarakatan, karena sistem hukum 

kita tidak memberikan kewenangan yang besar, hakim tidak bisa mempertimbangkan 

rekomendasi dari balai pemasyarakatan seperti halnya negara-negara lain, Australia 

dan Jepang. 

Sistem peradilan pidana anak saat ini diakui masih banyak mengandung 

kelemahan. Segala tindak pidana anak selalu berujung di pengadilan. Akibatnya sistem 



peradilan pidana anak di Indonesia keluar dari  semangat perlindungan anak. UU No. 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak  yang diharapkan memberikan keadilan restoratif bagi anak justru 

menjadi instrumen yang sangat kental dengan pendekatan hukum. Meskipun ketentuan 

pidana penjara bagi anak menetapkan batas setengah dari ancaman pidana orang 

dewasa (pasal 26 Ayat 1 UU No. 3/1997) namun hak mendapat bimbingan dan kasih 

sayang orang tua, keberlangsungan hidup, perkembangan mental dan kemerdekaan 

menentukan masa depan anak terampas. Anak berada di lembaga pemasyarakatan 

menghadapi lingkungan yang eksklusif, bergaul dengan narapidana dengan berbagai 

jenis kejahatan dan jika telah bebas akan mendapatkan stigma sebagai anak nakal 

yang sulit direhabilitasi dalam sepanjang hidupnya.  

Sejatinya banyak instrumen hukum dan dokumen internasional yang menjamin 

hak-hak anak ketika berhadapan dengan hukum.  Itu karena anak memiliki karakteristik 

khusus di mana dari segi fisik dan mental masih dalam taraf perkembangan. Konvensi 

Hak Anak Tahun 1989 yang diratifikasi dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 

menegaskan jaminan kemerdekaan anak dari unsur perampasan hak, perlakuan tidak 

manusiawi dan tindak sewenang-wenang. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak juga mengakomodir hak anak atas kesejahteraan, pemeliharaan, pengasuhan 

dan bimbingan. Namun tafsir hukum yang kaku dan latar belakang sosial-ekonomi anak 

yang menjadi korban belenggu ketidakadilan banyak yang luput dari sorotan.  

Sebagai korban 

Anak identik dengan sosok lemah, labil dan perlu pendampingan. Latar belakang 

itulah maka seorang anak wajib mendapat perlindungan oleh orang dewasa yang 

notabene memiliki kecakapan berfikir dan kematangan mental. Pasal 20 UU 

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, 

dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan 

perlindungan anak. Namun realitanya anak berhadapan dengan hukum selalu menjadi 

korban (victim) karena tindakannya di bawah  kemampuan dan tanggungjawab orang 

dewasa.  



Anak yang kelaparan misalnya, meski dinyatakan secara sah dan meyakinkan 

melakukan perbuatan mencuri, sama sekali tidak memberikan efek jera dan nilai 

edukasi jika tidak diperbaiki hulu persoalannya, yakni kemiskinan. Anak menjadi 

pengedar dan pemakai narkoba karena menjadi korban ketidakberdayaan pendidikan 

keluarga dan masyarakat.  Anak terseret kasus asusila karena aparat tidak mampu 

memberantas peredaran kaset porno. Wajar jika angka ABH yang kini medekam di 

hotel prodeo terus meningkat mengingat perlakuan hukum terhadap anak bersifat 

reaktif, tuna-keadilan dan tidak menyentuh akar masalahnya. Semestinya anak 

pengguna narkoba direhabilitasi, anak korban kemiskinan dibina di lembaga sosial 

untuk dibekali keterampilan bekerja, anak asusila dimasukkan pesantren yang 

terakreditasi pemerintah, bukan ramai-ramai dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan 

(Kompas, 20/1).   

  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  mencatat setiap tahun sekitar 

7.000 anak terlibat kasus pidana dan diadili di pengadilan. Pada bulan Juli 2010 

terdapat 6.273 anak dalam tahanan dan lapas seluruh Indonesia. Jenis tindak pidana 

yang dominan adalah pencurian, narkotika, asusila dan perampokan. Di penghujung 

2011 terdapat 7.000 lebih anak didakwa melakukan tindak pidana dan disidang di 

pengadilan. 90% di antaranya telah menghuni lembaga pemasyarakatan anak. 

Perspektif anak 

Mengatasi jamaknya kasus ABH, kini DPR tengah merumuskan RUU Sistem 

Peradilan Pidana Anak sebagai revisi UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

Ruh perumusannya berakar dari karut marut kondisi sosial anak-anak Indonesia yang 

terjerat hukum di satu sisi, sementara peraturan yang ada tidak memberikan jaminan 

keadilan melalui pemulihan dan diversi. RUU tersebut mendapat sambutan positif di 

kalangan masyarakat karena berupaya menegakkan keadilan restoratif dengan metode 

penyelesaian kasus yang melibatkan pelaku, keluarga, korban dan pihak terkait yang 

orientasinya untuk pemulihan keadaan sebagaimana tujuan tertinggi hukum. Ke depan 

jika RUU tersebut disahkan, karena penegakan hukum pada kasus anak merupakan 

suatu rangkaian proses, maka harus ada upaya memperkuat hubungan administrasi 

antara penyidik di kepolisian, penuntut umum, pengadilan dan lapas.  



Namun memperbaiki aspek substansi hukum saja tidak cukup. Sebaik apapun 

peraturan perundangan jika dipegang oleh aparat hukum yang bermental menindas, 

tujuan hukum sebagaimana dicita-citakan tidak akan tercapai. Karena itu dibutuhkan 

reformasi paradigma, peningkatan sumber daya dan moral aparatur hukum sehingga 

melihat kasus ABH tidak dengan kacamata kuda belaka. Di samping itu, budaya hukum 

yang berpihak pada kehidupan anak harus dirintis karena di situlah muara kasus-kasus 

anak bersinggungan dengan hukum berkembang biak. Negara, kultur masyarakat dan 

pendidikan keluarga  menjadi garda depan dalam membentuk dan mengembangkan 

karakter ideal anak. Hanya dengan demikian angka ABH di Indonesia bisa bergeser 

dari bandulnya.   
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