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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Anak 

1. Pengertian Anak Menurut KUHP 

Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, 

melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup umur (minderjarig)”, 

serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian 

anak yang terdapat pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur 

pengertian tentang anak pada pasal 45 yang berbunyi : 

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) 

karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat 

menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada 

orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau 

memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa 

pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu 

pelanggaran tersebut.”
16

 

 

Jadi pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak 

yang belum dewasa apabila berumur  sebelum 16 tahun. Dasar Hukum 

berlakunya KUHP yakni UU No. 1 Tahun 1946 pemerintah menetapkan 

bahwa untuk hukum pidana diberlakukannya Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 yang juga berarti 

bahwa untuk hukum Pidana berlaku Wetboek van Strafrecht voor 

Nederland Indie yang belum diubah oleh tentara Pendudukan Jepang. 
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 Shanti Rachmadsyah, Kedudukan Anak Dalam Hukum, melalui www.hukumonline.com, di 

akses tanggal 12 September, Pukul 19.45 WIB 
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17
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan perubahan dan 

tambahan dari Wetboek Van strafrecht diterjemahkan Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1946 

memberikan kekuatan untuk menyesuaikan materi KUHP yaitu ketentuan 

yang termuat dalam pasal 5 yang menegaskan bahwa: 

“Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang 

tidak dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia 

sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap 

seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku.” 

 

Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 didasarkan pasal 2 Aturan 

Peralihan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Segala badan 

negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum 

diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Lebih lanjut 

dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1946 menetapkan bahwa peraturan-

peraturan Hukum Pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan hukum 

pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Selanjutnya hukum pidana 

yang ada pada tanggal 8 Maret 1942 dan merupakan peninggalan 

pemerintah Hindia Belanda masih dinyatakan berlaku. 

2. Pengertian Anak menurut KUH Perdata 

Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian 
18

anak adalah 

orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas 

                                                           
17

 Istilah Hukum, Berlakunya Hukum, melalui www.wordpress.com diakses pada tanggal 12 

September 2017 Pukul 20.25 WIB 
18

 Shanti Rachmadsyah, Kedudukan Anak Dalam Hukum, melalui www.hukumonline.com, di 

akses tanggal 12 September, Pukul 19.45 WIB 
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legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum 

nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. 

Dasar Hukum Perdata yaitu 
19

Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945. 

Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku 

sebelum di adakan yang baru menurut UUD ini. Serta PP NO.2 Th 1945. 

PP ini menegaskan berlakunya pasal II aturan peralihan UUD 1945. 

3. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak 

Dalam Pasal 1 angka 2 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 

21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 

4. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak  

Dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

5. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Anak  

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 

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

diduga melakukan tindak pidana. 
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 Reza Rizky, Hukum Perdata,  melalui rezarizkyfarza.blogspot.co.id Diakses pada Tanggal 

13 September 2017, Pukul 15.15 WIB 
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6. Pengertian Anak menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang 

Pemilu 

 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 7, “Warga negara 

Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh 

belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. 

7. Anak menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

   Pasal 47 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) 

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan 

orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”  

B. Tinjauan Umum Bantuan Hukum menurut Undang-Undang 18 Tahun 

2003 tentang Advokat 

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik 

didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan 

ketentuan Undang – Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat 

berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, 

mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk 

kepentingan hukum klien. Diundangkannya Undang – Undang Nomor 18 

Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian 

(subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskna dalam Pasal 5 

ayat (1) Undang – Undang tersebut, yang menyebutkan bahwa : 

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin 

oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” 
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Bantuan hukum dalam UU ini merupakan salah satu bentuk dari jasa 

hukum yang diberikan oleh advokat selain jasa lainnya seperti konsultasi 

hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan 

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sedangkan 

maksud dari bantuan hukum sendiri dalam pasal 1 angka 9 adalah jasa hukum 

yang diberikan advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. 

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa, maksud dari bantuan hukum di UU 

Advokat dengan maksud dari bantuan hukum yang dijelaskan pada KUHAP 

sebelumnya berbeda satu dengan lainnya walaupun pada KUHAP dengan 

syarat tertentu bantuan hukum juga dapat diberikan secara cuma-cuma. 

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, advokat wajib 

memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang 

tidak mampu. Adapun ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara 

pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kemudian diatur dalam PP No. 

83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan 

Hukum secara cuma-cuma. Dalam PP tersebut yang dimaksud dengan 

bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat 

tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi 

hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan 

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang 

tidak mampu
20

. 

 

                                                           
20

 Pasal 1 angka 3 PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian 

Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. 
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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 peradilan 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 
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terdapat beberapa kategori anak, kategori tersebut terdapat pada pasal 1 

angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat),  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 

disebutanak 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 menjadi 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 
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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; 

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 
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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 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 upah minimum provinsi 
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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. 
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D. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum 

Bantuan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu 

golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum
21

. Menurut Buyung 

Nasution, upaya ini mempunyai aspek- aspek yang saling berkaitan, yaitu 

aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap 

mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan aspek 

pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati
22

. 

Perlindungan hukum diatur UU No. 16 Tahun 2011 dalam 

pemberian bantuan hukum hanya melindungi Pemberi bantuan hukum 

secara korporasi bukan secara individual pemberi bantuan hukum. 

Kontradiksi kewenangan antara advokat dan pemberi bantuan hukum yang 

notabene bukanlah seorang advokat, sementara kode etik Advokat tersebut 

mengatur dan menjadi pedoman bagi advokat dalam menjalankan 

profesinya. Pemberi bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum secara 

sukarela tunduk pada kode etik advokat, tentunya akan mejadi masalah 

besar di kemudian hari jika pedoman dasar dalam menjalankan profesi 

tersebut dilakukan oleh orang yang bukan advokat. UU bantuan hukum 

mengatur secara tegas pemberi bantuan hukum merupakan organisasi 

berbadan hukum bukan perorangan (in person). 

Sementara itu, pengertian bantuan hukum menurut Jaksa Agung 

Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah 

pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasihat 

                                                           
21

Bambang Sunggono & Aries Susanto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Loc.cit. 

Hlm. 7 
22

Ibid, Hlm. 7  
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hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan dalam 

pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di 

muka pengadilan. 

Apabila dikaji lebih jauh, pada dasarnya pemopuleran istilah 

“bantuan hukum” adalah sebagai terjemahan dari istilah “legal aid”, 

“legal assistance” dan “legal service” yang dalam praktek keduanya 

mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain.Pengertian bantuan 

hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu: 

1. Legal aid 

Bantuan hukum,  ditunjukan bagi mereka yang kurang keuangannya 

dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini 

jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu mereka yang tidak 

mampu menyewa jasa penasehat hukum.  

2. Legal assistance 

Legal assistance lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum 

sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, 

legal assistance dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja 

tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan 

bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi 

juga bagi yang mampu membayar prestasi.  

3. Legal Service 

legal service adalah pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian legal 

service, bantuan hukum yang dimaksud sebagai segala bentuk pemberian 
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pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat 

dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam 

masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum 

yang diperlukannya hanya karena sebab tidak memiliki sumber daya finansial 

yang cukup.  

E. Tinjauan Umum Tentang Advokasi Anak 

 Dalam kaitannya dengan Advokasi Bantuan Hukum terhadap anak 

bantuan hukum menjadi suatu kewajiban yang diberikan dari negara untuk 

anak pelaku tindak pidana sesuai dengan aturan yang terdapat dalam 

undang-undang Pengadilan Anak. 

 Terdapat argumentasi yang dapat di kembangkan untuk 

memberikan gambaran bantuan hukum sebagai hak yang wajib diberikan, 

antara lainnya
23

 

 Pertama, Secara konseptual Pengadilan Anak diarahkan sebagai 

peradilan yang bukan biasa seperti peradilan orang dewasa, tetapi 

peradailan yang memiliki kekhususan tertentu. 

 Kedua, Sebagai peradilan yang bersifat khusus, maka pengadilan 

anak dilakukan dengan petugas dan penegak hukum yang khusus, baik 

penyidik, jaksa, hakim, pengacara/advokat. Jangan membayangkan 

bantuan hukum anak nakal sebagai bantuan hukum biasa, karena ada 

prinsip kekhususan aparatur dan petugas. 

                                                           
23

Naskah akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, Hlm.54-55 
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 Ketiga, Anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang 

membutuhkan perlindungan khusus (Pasal 59 UU No.23 Tahun 2002), 

sehingga perlindungan hukum dan hak-haknya dari/dengan pelaku 

kriminal dewasa 

 Keempat, Secara faktual, dari berbagai laporan banyak ditemukan 

kekerasan terhadap anak berkonflik dengan hukum, baik pada masa 

penyidikan, penuntutan, persidangan maupun pada masa menjalani 

hukuman. Dengan demikian kekerasan menjadi bagian yang sulit di 

pisahkan dari anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagai upaya 

maksimal melindungi anak dari kekerasan, maka sebagai media 

pencegahan kekerasan terhadap anak berkonflik dengan hukum, beralasan 

apabila pemberian bantuan hukum kepada anak menjadi suatu kewajiban, 

bukan hanya sekedar dapat di berikan kepada anak 

 Berdasarkan argumentasi tersebut, dalam Undang-Undang No 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, advokasi bantuan 

hukum merupakan hak anak, hal ini di tegaskan dalam Pasal 3 huruf c :  

“Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh 

bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif”. 

Hal tersebut semakin ditegaskan dalam pasal 23 ayat (1) yang 

merumuskan : 

“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan 

hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau 
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pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.” 

 Ketentuan tersebut merupakan politik hukum legislator untuk bisa 

memberikan jaminan perlindungan terbaik bagi pelaksanaan hak-hak anak 

khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Keberadaan advokat atau 

pemberi bantuan hukum sangatlah diperlukan agar ada yang mendampingi 

anak yang sedang berkonflik dengan hukum, sehingga baik anak ataupun 

keluarganya dapat mengetahui hak-haknya serta dapat menjaga agar 

peradilan pidana anak berjalan dengan adil dan transparan. Faktor 

rendahnya pengetahuan masyarakat akan hukum membuat keberadaan 

advokat sangatlah diperlukan. Melihat UU No.16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum dilakukan secara cuma-

cuma/prodeo, dalam mengimplementasikan UU Sistem Peradilan Pidana 

Anak tersebut terdapat kewajiban pemberian bantuan hukum dan advokasi. 

Advokat atau pemberi bantuan hukum diwajibkan memperhatikan 

kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan 

tetap terpelihara. Advokat bersama aparat penegak hukum lainnya tidak 

diperkenankan unuk memakai toga atau atribut kedinasan untuk menjaga 

kondusifitas peradilan anak.
24

 

F.  Aspek Hukum Perlindungan Anak 

Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada 

persoalan peradilan anak, namun lebih luas dari itu. Undang-undang No. 23 
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tahun 2002 tentang perlindungan anak telah membantu memberikan tafsir, 

apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak 

keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak; juga 

mengatur masalah eksploitasi anak anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual. 

Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana 

penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga 

tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam melindungi anak-anak. 

Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan 

hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak. 

G. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak di Indonesia 

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak ada 4 prinsip umum perlindugan anak: 

1. Prinsip Nondiskriminasi 

Dapat kita lihat tertuang dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 

sistem peradilan anak berdasarkan asas non diskriminasi (Pasal 2 butir c). 

Yang dimaksud dengan ”nondiskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan 

yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, 

etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta 

kondisi fisik dan/atau mental
25

. 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
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dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan Pemerintah Negara 

Indonesia tersebut yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi 

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

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana 

tercantum dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2). Ketentuan tersebut, mengandung 

arti bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi 

dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu 

pendidikan anak, merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral dan 

perkembangan sosial anak. Pembinaan kesejahteraan anak termasuk 

pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya 

tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan 

negara melainkan diperlukan pula kerja sama internasional.
26

 

2. Pinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interests of the child) 

Yang dimaksud dengan ”kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala 

pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup 

dan tumbuh kembang Anak.
27

Menunjukkan bahwa dalam mengambil 

keputusan yang menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang 
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dan pornografi anak 
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dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut 

orang dewasa baik belum tentu itu terbaik baik anak. 

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, Dan Perkembangan
28

 

Untuk menjamin hidup tersebut berarti negara harus menyediakan 

lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta 

akses setiap hak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuahan dasar
29

. 

4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak 

Setiap anak berhak untuk dihargai pendapatnya dan di berikan 

kesempatan untuk berdiskusi, tanya jawab. 

H. Hak ABH dalam proses Peradilan. 

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: (Pasal 3 UU SPPA) 

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. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 

f. Tidak dipublikasikan identitasnya; 

g. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang 

dipercaya oleh anak; 
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h. Memperoleh advokasi sosial; 

i. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

I. Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Berhadapan dengan Hukum 

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan 

dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-

Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang 

berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah 

anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan 

anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the law), 

adalah sebagai berikut: “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak 

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

dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. 

Ada dua kategori perilaku anak yang membuat dia harus berhadapan 

dengan hukum, yaitu:  

1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila 

dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, 

seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah. 
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2. Juvenile Deliquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila

dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran

hukum.

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya 

anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis 

menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukan tingkah laku yang 

cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat 

dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat 

dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan 

mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak. Dalam perkembangan anak 

menuju kedewasaan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama 

timbulnya kejahatan anak, di antaranya
30

:

1. Faktor lingkungan;

2. Faktor ekonomi atau sosial;

3. Faktor psikologis.

Seseorang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena adanya 

kesadaran diri dari yang bersangkutan dan juga telah mengerti bahwa 

perbuatan itu dilarang menurut hukum yang berlaku. Bahwa suatu perbuatan 

pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur: 

1. Adanya perbuatan manusia;

2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;

30
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3. Adanya kesalahan; 

4. Orang yang berbuat harus dapat di pertanggungjawabkan. 

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi 

dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain dimana pelaku 

harus menyadari akibat dari perbuatannya, serta pelaku mampu bertanggung jawab 

terhadap perbuatannya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, anak nakal yang masuk dalam kategori dapat 

dipidana disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. 


