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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Definisi Anak

Dalam mendefinisikan usia anak-anak, para ahli mempunyai pendapat 

yang berbeda-beda. Menurut pendapat Harlock, dari perspektif ilmu psikologi, usia 

anak-anak dibagi dalam dua ketegori, yaitu kategori awal masa anak-anak dan 

ketegori akhir masa anak-anak. Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2 hingga 6 

tahun, sedangkan akhir masa anak-anak dimulai sejak usia 6 hingga 12 tahun, fase 

setelah 12 tahun adalah fase remaja, kemudian dewasa.1 

Dalam perspektif hukum, usia anak-anak juga didefiniskan secara berbeda, 

para ahli hukum dan ahli Hak Asasi Manusia (HAM) mendefinisikan rentang usia 

anak dengan batasan sebelum usia 18 tahun. Menurut Konvensi Internasional 

tentang Hak-Hak Anak tahun 1989, usia anak-anak  merupakan fase usia yang 

masih belum mencapai usia 18 tahun, batasan usia ini disetujui oleh seluruh anggota 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meratifikasi konvensi tersebut, termasuk 

Indonesia. Dalam usia ini, para orangtua atau wali masih berhak untuk mengatur 

dan memenuhi seluruh hak-hak anak dengan baik, terutama dari segi pendidikan, 

rentang usia ini juga menjadi patokan dalam hal pernikahan, artinya usia yang 

masih belum mencapai 18 tahun dilarang untuk menikah.2  

 1 Dalam L. Prasetya. 2008. Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak. Yogyakarta. Kanisius. Hal. 

16 

      2 Pasal 1, Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan 

Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989. 
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Dalam perspektif hukum Indonesia, definisi usia anak-anak juga begitu 

beragam. Berikut landasan hukum definisi usia anak dalam perspektif hukum 

Indonesia: 

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP): Undang-Undang ini tidak mengatur secara eksplisit 

tentang pengertian batas usia anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi 

wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 

tahun untuk menghadiri sidang. 

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : Pasal 1 angka 1 

berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak: Pasal 3 angka 3 berbunyi “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”. Selain itu ketentuan mengenai Anak Saksi dan Anak Korban 

dengan batasan Usia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 20 berbunyi: “Dalam hal 

tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) 

tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan 

melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 

21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”. 
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Berdasarkan penjabaran batas usia anak di atas, dapat dilihat bahwa tidak 

ada patokan pasti dalam mendefinisikan usia anak. Antara perspektif hukum dan 

perspektif psikologi, usia anak-anak telah didefiniskan secara berbeda. Dalam 

perspektif hukum definisi usia anak juga didefiniskan secara berbeda beda, namun 

secara keseluruhan prespektif tersebut mempunyai pendapat mayor yang sama, 

seputar batas usia anak, yaitu sebelum anak-anak mencapai usia 18 tahun.  

Dalam menggunakan konsep ini sebagai alat bantu analisis, penulis 

menggunakan dasar prespektif hukum, yaitu pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 3 angka 3 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam dasar 

hukum tersebut, usia anak yang berkonflik dengan hukum diklasifikasikan dalam 

rentang usia 12 tahun hingga sebelum menginjak usia 18 tahun atau belum melewati 

batas usia 21 tahun dalam arti tindak pidana dilakukan pada usia sebelum usia 18 

tahun, dapat dibawa ke meja hukum selambat-lambatnya sebelum anak tersebut 

berusia 21 tahun. 

 

b. Konsep Juvenile Delinquency  

Juvenile Delinquency merupakan sebuah istilah hukum dan psikologi yang 

merujuk pada kenakalan individu di bawah usia 18 tahun, atau di beberapa wilayah 

hukum tertentu di bawah usia 17 tahun. Menurut Donald J. Shoemaker Juvenile 

Delinquency memiliki tingkatan yang beragam namun secara umum, istilah ini 

dibedakan menjadi dua tingkatan, yaitu tingkat ringan dan tingkat berat. Untuk 

Juvenile Delinquency tingkat ringan merujuk pada kenakalan anak yang masih 
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umum terjadi tanpa melibatkan konflik dengan hukum setempat, misalnya seperti 

anak lari dari rumah, bolos sekolah dan menentang orangtua sebagai wali legal 

mereka. Berbeda halnya dengan Juvenile Delinquency tingkat berat, hal ini merujuk 

pada kenakalan anak yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum, misalnya 

penggunaan obat-obatan terlarang, vandalisme, pencurian yang menyebabkan 

kerugian materil terhadap pihak lain, pembunuhan dan lain sebagainya.3  

Faktor-faktor yang menstimulasi kenakalan anak disebabkan oleh berbagai 

macam faktor. Berikut tabel pembagian faktor-faktor penyebab Juvenile 

Delinquency. 

Tabel 2.1  Faktor Juvenile Delinquency 

No FAKTOR CONTOH 

1. 

Kondisi Fisik  

(Physical Conditions) 

a. Mall Nutrisi 

b. Kurang istirahat 

c. Cacat sensorik 

d. Efek kecanduan obat 

e. Kecanduan Alkohol dan Rokok 

f. Dll 

2. 

Kondisi Mental  

(Mental Conditions) 

a. Cacat mental 

b. Anak dengan intelegensi khusus 

c. Konflik mental 

d. Pengalaman seksual 

                                                 
       3 Donald J. Shoemaker. 2013.  Juvenile Delinquenc. London:Rowman and Littlefield. Hal.3-4 
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3. 

Kondisi Keluarga  

(Home Conditions) 

a. Broken home 

b. Kemiskinan 

c. Minimnya perhatian keluarga 

d. Putus sekolah 

e. Figur orangtua yang buruk 

f. Dll 

4. 

Kondisi Sekolaah  

(School Conditions) 

a. Minimnya perhatian pendidikan 

b. Minimnya fasilitas sekolah 

c. Metode didik yang salah 

d. Figur pendidikan yang buruk 

e. Teman sekolah yang buruk 

f. Dll 

5. 

Kondisi Tetangga  

(Neighborhood Conditions) 

a. Pengaruh buruk kelompok/gang 

b. Lingkungan sosial yan buruk 

Sumber
4
 : Journal of Criminal Law and Criminology, sciens 1927. 

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat dilihat bahwa faktor penyebab 

Juvenile Delinquency terdiri dari lima faktor. Lima faktor ini berikutnya dibagi 

berdasarkan dua kategori. Kategori yang pertama adalah kategori kesehatan, 

meliputi faktor fisik dan mental. Kategori kedua adalah lingkungan yang meliputi 

kondisi keluarga, kondisi sekolah dan kondisi tetangga. Kelima faktor ini 

                                                 
4 K. M. Banham Bridges. 1927. Factors Contributing to Juvenile Delinquency. Vol. 4, No. 4, Journal 

of Criminal Law and Criminology. 1927. Hal. 532-535 



24 

 

selanjutnya dapat menjadi pengaruh tunggal ataupun pengaruh yang bersinergi 

dalam menstimulasi terbentuknya Juvenile Delinquency .5 

Dalam tulisan Abintoro Prakoso, hal yang paling mempengaruhi pada 

kenakalan remaja dan anak-anak adalah kualitas peranan dari orang tua, lembaga 

pendidikan, masyarkat dan pemerintah. Orangtua merupakan aktor yang paling 

berperan penting dalam mendidik anak-anaknya, begitupun dengan lembaga 

pendidikan. Kedaan masyarakat dan lingkungan sosial yang baik juga akan 

mendukung prilaku positif anak-anak dan remaja. Tugas pemerintah dalam hal ini 

merujuk pada peran aparatur negara, seperti polisi dan lain sebagainya. Misalnya, 

para polisi teratur mengadakan razia dan patroli khusus dalam beberapa jangka 

waktu guna pencegahan balap liar, judi, penggunaan obat-obatan terlarang dan 

miras guna semakin menjauhkan anak-anak dari prilaku negatif.6 

Dalam mengklasifikasikan faktor Juvenile Delinquency, penulis akan 

menganalisa dengan Faktor Fisik, Faktor Keluarga dan Faktor Tetangga. Ketiga 

faktor tersebut penulis pilih karena informan dalam penelitian ini mempunyai 

tendensi permasalahan dalam tiga faktor tersebut, misalnya faktor fisik yang 

disebabkan kebiasaan hidup yang buruk (merokok, mabuk dan sebagainya), faktor 

keluarga (broken home), dan faktor tetangga (pengaruh buruk lingkungan, gang dan 

masyarakat sekitar). 

Berbicara seputar kenakalan anak dapat juga dijelaskan oleh teori belajar, 

teori belajar merupakan teori yang umum digunakan sebagai alat analisis fenomena 

                                                 
       5 Ibid. Hal. 535 

       6  Abintoro Prakoso. 2013. Krimonologi dan Hukum Pidana. Sleman: Laksbang Grafika. Hal. 

212-218 
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pengaruh kehidupan sosial yang kerap kali terjadi di hadapan anak sebagai salah 

satu indikator yang akan ditiru oleh anak tersebut, asumsi dasar teori ini 

berpendapat bahwa prilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajarnya. 

Bukan hanya belajar dalam konteks formal, melainkan juga dalam konteks non 

formal kehidupan sehari-hari. Teori ini beranggapan bahwa anak-anak akan 

memperlihatkan prilaku atas dasar:7 

a. Reaksi yang diterimanya dari aktor lain atau pihak lain (Reaksi negatif maupun 

positif). 

b. Perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka 

(Terutama Orangtua). 

c. Perilaku yang mereka Tonton dan dengar dari media Elektronik dan media 

Komunikasi (Televesi, Internet dan lain sebagainya). 

Berdasarkan teori ini, dapat dilihat bahwa anak-anak diibaratkan sebagai 

sebuah objek yang akan memakan umpan apapun yang sering diberikan kepadanya. 

Semisal anak sering melihat prilaku melanggar norma dan hukum sebagai sesuatu 

yang umum dan normal terjadi, maka akan ada kecenderungan anak tersebut 

bereaksi dan melakukan hal yang sama. Sebaliknya jika seseorang anak terbiasa 

mendapatkan umpan hal-hal positif, maka kemungkinan akan bereaksi positif dan 

akan mereduksi sifat buruk anak tersebut.  

Penulis beranggapan teori ini begitu sesuai dijadikan sebagai acuan alat 

analisis fenomena anak sebagai residivis, khususnya dalam penelitian penulis tidak 

                                                 
       7 Abintoro Prakoso. 2016. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: IKAPI. Hal. 

48-49 
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menolak kemungkinan anak-anak tersebut sudah terbiasa dihadapkan dengan 

atmosfir negatif terkait pelanggaran norma dan hukum. 

 

B. Tinjauan Umum Residivis  

Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering mendengar seputar 

istilah residivis. Kadang orang-orang awam cenderung menyamakan istilah ini 

dengan istilah narapidana, padahal secara etimologi ataupun terminologi, kedua 

istilah tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Menurut Terence 

Morris, residivis didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan tindakan tercela 

secara “seri”, artinya diulang lebih dari satu kali dalam periode yang berbeda. 

Pelaku residivis yang mendapat pembinaan atau dikenai efek pidana, selanjutnya 

disebut narapidana. Pengulangan kembali tindakan kriminal secara berkala ini 

berlaku baik ketika masa pidana telah berakhir maupun masih dilaksanakan, atau 

masih dilewati sebagian.8 

Menurut Lionel W. Fox, residivis secara terminologi diartikan sebagai 

seseorang yang mempunyai habit buruk atau kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini 

kerap kali dia lakukan dan berdampak pada dirinya sendiri dan masyarakat lainnya. 

Kebiasaan buruk ini tidak selalu merujuk pada prilaku melanggar hukum, namun 

juga prilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat, agama dan  gaya hidup 

positif.9 

                                                 
       8 Terence Morris. 2002. The Criminal Area: A Study in Social Ecology. London: Routledge. 

Hal.82 

       9 Lionel W. Fox. 2001. The English Prison and Borstal Systems: An Account of the Prison and 

Borstal System. London: Routledge. Hal. 279 
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Menurut Collins Dictionary residivis secara etimologi bermakna sebagai 

seseorang yang “penyakitnya kambuh”. Penyakit kambuh yang dimaksud adalah 

perilaku buruk yang diulangi kembali. Secara Terminologi, kamus ini 

mendefinisikan seorang residivis sebagai seseorang yang telah melakukan 

kejahatan di masa lalu dan telah mulai melakukan kejahatan lagi, misalnya setelah 

satu periode di penjara. Residivis bisa disandang oleh seseorang setelah tindakan 

pelanggaran sebelumnya telah diputuskan oleh hukum yang berlaku di area 

tersebut.10 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa residivis harus 

mempunyai poin karakteristik sebagai berikut: 

a. Pelakunya merupakan individu atau orang yang sama . 

b. Pengulangan tindakan pidana dan tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana 

oleh keputusan hakim. 

c. Pelaku telah melalui masa pidana atau hukuman penjara yang telah dijatuhkan 

seluruhnya atau sebagian 

d. Pengulangan tindak pidana terjadi dalam periode waktu tertentu. 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) 

macam Residivis, yaitu :11 

a. Residivis Umum (general recidivist) 

Tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya: asal saja 

residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak 

                                                 
       10 Collins Dictionary: Recidivist Definition. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/recidivist. 13 Maret 2018 

       11 Zuleha. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sleman: Penerbit Deepublish. Hal. 73-74 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/recidivist
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sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan 

sebagai pengulangan. Berdasarkan KUHP pasal 486, 487 dan 488. 

Bahwasanya pelaku kejahatan residivis umum akan ditambah sepertiga 

hukuman, apabila memenuhi syarat berikut : 

1) Antara kejahatan satu dengan yang lainnya sudah ada keputusan hakim. 

2) Pelaku dijatuhi hukuman penjara, bukan kurungan, denda atau 

semacamnya. 

3) Jeda kejahatan satu dengan yang lainnya tidak lebih dari 5 tahun. 

b. Residivis Khusus (special recidivist) 

Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya: 

perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolongan dengan perbuatan 

pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani 

hukuman. Diatur dalam KUHP pasal 489 ayat 2, 495 ayat 2, 512 ayat 3.  

Berdasarkan seluruh penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa residivis 

merupakan seseorang yang mengulangi tindak pidana untuk kesekian kali dalam 

periode tertentu. Berdasarkan data informan yang penulis dapatkan, penulis 

menggunakan dasar residivis umum dan khusus guna mengklasifikasikan status 

residivis informan. 

Faktor yang menyebabkan seseorang menjadi residivis juga disebabkan 

oleh berbagai macam faktor, mulai dari faktor individual, faktor kelembagaan dan 

faktor sosial. Pada akhirnya penyebab pelaku residivis ini dilatar belakangi oleh 

berbagai faktor yang cukup kompleks. 
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Faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi residivis secara garis besar, 

dalam penelitian yang ditulis oleh Majeed Sanei dan Seyyed Mahmoud Mir Khalili, 

faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi residivis terbagi menjadi tiga faktor, 

yaitu:12 

a. Individual Factors  

Individual Factors atau faktor individu merupakan faktor yang 

berpengaruh melakukan kejahatan residivisme dan akhirnya kembali ke penjara. 

Kepribadian manusia berkembang dari lahir sampai mati, yang pasti adalah semua 

orang mewarisi beberapa karakteristik orangtua mereka dan kakek-nenek seperti 

kecerdasan, memori, kepekaan, warna kulit, bentuk tubuh, tulang, dan kemampuan 

untuk belajar dan lain-lain. Faktor-faktor ini penting karena tidak dapat dihindari 

dan tidak ada otoritas untuk memilih atau tidak memilihnya.  

Faktor individu ini, dibagi lagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal 

(eksogen) dan internal (endogen). Faktor eksternal meliputi faktor usia, status 

perkawinan, pendidikan, riwayat pergaulan, tanggung jawab hidup dan penyakit 

fisik juga sering diasosiakan sebagai faktor eksternal. faktor eksternal dari segi 

pendidikan merupakan faktor yang paling kompleks dan dominan karena 

pendidikan merupakan instrumen terpenting dalam membentuk kepribadian 

seseorang. Faktor berikutnya adalah internal (endogen), faktor ini meliputi seperti 

mental, fisik, biologis, dan faktor genetik. Untuk faktor internal dari segi mental, 

kerapkali diasosiasikan dengan faktor psikologi. Faktor ini merupakan faktor yang 

                                                 
       12 Majeed Sanei. Seyyed Mahmoud Mir Khalili. 2015.  Factors affecting recidivism and return 

to prison male prisoners in the prisons of the west of Guilan and strategies for prevention. Jurnal 

Hukum No. 2, Vol. 2, 2015. Faculty of Law, Farabi College, University of Tehran,  Iran. Hal. 157-

158 
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paling kompleks dan sangat sulit untuk diprediksi, butuh pengamatan khusus dari 

para psikolog.  

b. Judicial and institutional Factors 

Faktor berikutnya adalah faktor Lembaga Yudisial dan Lembaga Hukum 

lainnya. Ini meliputi Lembaga Peradilan, Undang-Undang dan metode pembinaan 

di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sangat berdampak pada proses healing para 

pelaku pidana sehingga di masa mendatang mereka tidak akan melakukan tindakan 

pidana lagi dan akan kembali ke tengah kehidupan sosial secara normal. 

c. Influential Social Factors  

Beberapa akademisi hukum dan akademisi psikologi beranggapan bahwa 

faktor sosial juga mempengaruhi seseorang untuk mengulangi tindakan pidana 

kembali. Misalnya faktor putus asa karena dikucilkan dari kehidupan sosial dan 

kehidupan keluarga. Faktor ini kerapkali dialami oleh mantan narapidana, karena 

pada umumnya masyarakat jarang akan mempercayai mereka kembali sebab telah 

mempunyai jejak buruk di mata hukum. 

 

C. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan  

Dalam Kaitannya dengan pembinaan narapidana anak, lembaga 

pemasyarakatan juga dapat dijadikan sebagai tempat pembinaan dan eksekusi 

sanksi bagi anak, karena narapidana anak tidak harus ditempatkan di Lembaga 

Pemasyarakatan khusus anak. Secara umum menurut Djisman Samosir, terdapat 

tiga jenis anak-anak didik dalam Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:13 

                                                 
       13 Dalam Christian Meldiny Rambitan. Op.Cit. Hal. 71-72 
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1) Anak Pidana, yaitu: anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani 

pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak. Paling lama sampai berumur 18 

(delapan belas) tahun. 

2)  Anak Negara, yaitu: anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan 

kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan 

anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.  

3) Anak Sipil, yaitu: anak yang atas permintaan orangtua atau walinya 

memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan 

anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas tahun). 

Konsep pembinaan anak dalam Lembaga Pemasyarakatan harus dilakukan 

sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang telah diatur dalam 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yakni: 

1) Pengayoman 

2) Persamaan Perlakuan dan Pelayanan 

3) Pendidikan 

4) Bimbingan 

5) Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia 

6) Terjaminnya Hak Untuk Tetap.Berhubungan Dengan Keluarga dan Orang-

Orang Tertentu. 

Enam poin di atas, merupakan indikator wajib dalam pembinaan anak di 

Lembaga Pemasyarakatan. Tidak ada pembeda khusus antara narapidana anak yang 

pertama kali mendapatkan sanksi dan residivis. Kewajiban Lembaga 

Pemasyarakatan adalah memenuhi seluruh 6 poin penting di atas.  
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Sasaran pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan juga harus terdiri 

dari beberapa syarat yang wajib dilakukan oleh pejabat Lembaga Pemasyarakatan 

agar narapidana anak bisa mendapatkan pembinaan yang tepat dan bisa kembali 

lagi ke kehidupan sosial sebagai pribadi yang lebih baik dan diterima oleh seluruh 

kalangan masyarakat. Berikut lima poin sasaran pembinaan anak:14 

1) Pembinaan Mental dan Spiritual 

2) Pembinaan Relasi Sosial yang tidak hanya melibatkan pihak Lembaga 

Pemasyarakatan, namun juga harus melibatkan seluruh lapisan tokoh 

masyarkat di sekitar Lembaga Pemasyarakatan, atau Tokoh dari tempat 

narapidana anak berasal.  

3) Pembinaan Seksual. 

4) Pembinaan Psikologi 

5) Pembinaan Budi Pekerti 

Lima poin sasaran pembinaan anak ini berlaku tidak hanya bagi 

narapidana anak yang pertama kali melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran 

hukum, malainkan juga berlaku bagi mereka yang berkonflik dengan hukum untuk 

kesekian kalinya sebagai seorang residivis. Tidak ada hal khusus yang membedakan 

treatment anak tersebut. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sekaligus 

sasaran rehabilitasnya harus diterapkan secara utuh guna menjadikan narapidana 

ataupun anak sebagai residivis mendapatkan kehidupan normal kembali dan 

diterima oleh kalangan masyarakat di waktu yang akan datang. 

                                                 
       14 Ibid. Hal. 73 
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Dalam hal pembinaan remaja dan anak-anak di lembaga pemasyarakatan, 

David Musick dalam tulisannya menyebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan 

seharusnya membedakan atau membuat kategorisasi sel tahanan sesuai usia 

narapidana. Dengan demikian para narapidana akan dibedakan berdasarkan usianya 

dan jika dimungkinkan apabila terjadi peningkatan dalam kasus anak yang 

beronflik dengan hukum, pembangunan lembaga pemasyarkatan khusus anak juga 

begitu diperlukan.15 Pendapat ini hanyalah pendapat ahli hukum dan tidak diatur 

dalam hukum tertulis di Indonesia. 

                                                 
15 David Musick. 1995. Introduction to the Sociology of Juvenile Delinquency. New York: State 

University of New York Press. Hal. 24-25 


