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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan 

1. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan 

negara sebagaimana yang tertuang dalam alinea ke 4 (empat) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 

“...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial.” 

 

Dengan adanya pendidikan akan mewujudkan tujuan yang ada 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 tersebut serta mengamanatkan Pemerintah mengusahakan 

dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang nantinya 

akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Berangkat dari hal tersebut diatas maka dibentuklah suatu sistem 

pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Pada perkembangannya, Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional pertama kali berlaku dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang kemudian dianggap tidak memadai lagi dan perlu adanya 

penggantian dan penyempurnaan agar sesuai dengan amanat perubahan 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga 

lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada dasarnya pengertian 

pendidikan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional yang saat ini berlaku. Dalam Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional yang saat ini berlaku pada dasarnya telah 

memuat pengertian pendidikan yang ada di Indonesia yakni pada Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan  

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.”
19

 

 

Pada penulisan penelitian ini pengertian pendidikan yang 

digunakan ialah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional untuk membatasi pengertian yang kemudian 

dimaksud dalam penelitian ini.  

Pemaparan mengenai pengertian Pendidikan yang merupakan 

subbab dari tinjauan umum tentang pendidikan bertujuan untuk 

memberikan gambaran umum terkait pengertian pendidikan yang 
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 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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dimaksud dalam penelitian ini dan sebagai jembatan dalam pembahasan 

subbab-subbab berikutnya dalam tinjauan umum tentang pendidikan. 

2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan 

Pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya 

(aktualisasi) dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa 

adanya (potensialitas), dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang 

seharusnya atau manusia yang dicita-citakan (idealitas).  

“Tujuan pendidikan itu tiada lain adalah manusia yang beriman dan 

bertaqwa kapada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya; mampu 

memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mngendalikan 

hawa nafsunya; berkepribadian, bermasyarakat dan berbudaya. 

Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan 

(mengembangkan) berbagai potensi yang ada pada manusia dalam 

konteks dimensi keberagaman, moralitas, moralitas, 

individualitas/personalitas, sosialitas dan keberbudayaan secara 

menyeluruh dan terintegrasi. Dengan kata lain, pendidikan 

berfungsi untuk memanusiakan manusia.”
20

 

 

Jadi, dikutip dari direktori Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan 

Pendidikan Luar Sekolah Universitas Pendidikan Indonesia menjelaskan 

bahwa tujuan pendidikan pada umumnya adalah mewujudkan seorang 

manusia yang memiliki iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dengan memiliki akhlak mulia, cerdas, berperasaan, berkemauan dan 

mampu berkarya, mampu memenuhi kebutuhan, mengendalikan hawa 

nafsu, memiliki kepribadian, mampu bermasyarakat dan berbudaya. 

Selain itu, pendidikan harus berfungsi untuk mengembangkan potensi 

yang ada pada manusia dalam konteks dimensi, keberagaman, moralitas, 

                                                           
20

 Direktori Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas 

Pendidikan Indonesia, Tujuan dan Fungsi Pendidikan, pada http://file.upi.edu/, diakses 19 

November 2019 
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individualiyas dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. 

Dan pada akhirnya pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia. 

Tujuan Pendidikan Nasional pada awalnya haruslah sesuai dengan 

Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang Agama, pendidikan dan 

kebudayaan yang kemudian dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah 

untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 

tahun 1989 tentang  Sistem Pendidikan Nasional kemudian ditegaskan 

lagi bahwa: 

“Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan.” 

 

Melihat perkembangannya kemudian tujuan pendidikan ini 

kemudian disempurnakan sebagaimana yang kini dimuat dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan betakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”
21
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 Lihat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional 
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Penjelasan terkait fungsi dan tujuan pendidikan dan 

perkembangannya ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman 

bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi pendidikan berkembang sesuai 

dengan keadaan yang ada. Fungsi dan tujuan pendidikan ini kemudian 

ditujukan untuk mencapai tujuan negara yang tercantum dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni 

mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan bahwa selain 

mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi diharapkan agar perkembangan 

potensi peserta didik diiringi dengan menjadikannya manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki akhlak 

yang mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagai calon pemimpin 

bangsa di masa yang akan datang. 

3. Pendidikan Nasional dan Sistem Pendidikan Nasional  

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan 

bahwa: 

 “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan 

nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan 

zaman.”
22
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 Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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Jadi, berdasarkan pengertian pendidikan nasional dalam tersebut 

diatas menjelaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia merupakan dasar pendidikan nasional di Indonesia 

yang berakar atau berlandaskan pada nilai-nilai agama, kebudayaan 

nasional dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan zaman yang 

kemudian diwujudkan dalam sebuah sistem pendidikan nasional yang 

dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan 

bahwa: 

“Sistem Pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan 

yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional.”
23

 

 

Dikutipnya dan dicantumkannya subbab tentang pendidikan nasional 

dan sistem pendidikan nasional secara singkat ini bertujuan untuk 

pengantar dan menjadi jembatan pada subbab berikutnya sehingga 

memberikan batasan-batasan apa yang dimaksud tentang pendidikan 

nasional dan sistem pendidikan nasional dalam penulisan penelitian 

hukum ini agar tidak menimpulkan kerancuan pengertian pada subbab-

subbab lainnya. 

4. Standar Nasional Pendidikan 

Telah dijelaskan bahwa didalam pendidikan terdapat sebuah sistem 

pendidikan yang berkaitan sebagaimana yang terdapat pada subbab 
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 Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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sebelumnya. Salah satu komponen tersebut adalah standar nasional 

pendidik 

Standar nasional pendidikan merupakan salah satu komponen yang 

menjabarkan tentang komponen-komponen yang ada pada sistem 

pendidikan nasional karena standar nasional pendidikan ini digunakan 

sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana 

dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan yang mana semua ini adalah 

komponen dalam sistem pendidikan nasional. 

Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan pengertian bahwa  

“Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang 

sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.”
24

 

Jadi, dengan adanya standar nasinonal pendidikan ini memberikan 

kriteria tentang sistem pendidikan yang nantinya akan berlaku di seluruh 

wilayah Indonesia yang kemudian lebih lanjut diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan apa saja yang harus ada dalam sistem pendidikan di 

Indonesia pada khususnya dan diubah terakhir kali dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
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 Lihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 
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Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 2 

ayat (1) menjelaskan bahwa lingkup dari standar nasional pendidikan 

yakni:  

“Lingkup dari standar nasional pendidikan ini meliputi standar isi, 

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasaranan, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. 

Standar nasional pendidikan ini digunakan sebagai acuan 

pengembangan kurikulum untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional.”
25

 

 

Adanya pembahasan tentang standar nasional pendidikan ini 

menjelaskan tentang dasar untuk melangkah pada subbab selanjutnya dan 

saling berkaitan, dimana pengembangan kurikulum yang digunakan 

untuk mencapai tujuan pendidikan nasional haruslah berdasarkan standar 

nasional pendidikan. 

5. Kurikulum Standar Nasional  

Menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 1 

angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

menjelaskan bahwa 

“Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai 

                                                           
25

 Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 
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pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menjadi 

tujuan tertentu.”
26

 

Jadi,  pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan diaturd dalam seperangkant perencanaan dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran untuk mencapai 

tujuan tersebut dalam sebuah kurikulum.  

Pemberian pengertian kurikulum ini dimaksudkan untuk 

memberikan batasan tentang pengertian kurikulum dalam penulisan ini 

hanya sebatas apa yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional jo Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah 

terakhir kali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan 

Dalam sejarahnya, kurikulum yang berlaku di Indonesia mengalami 

perubahan. Perubahan-perubahan ini terjadi karena perkembangan zaman 

yang menuntut untuk selalu diikuti. Pada saat ini, kurikulum yang 

berlaku adalah Kurikulum 2013. 

Kurikulum yang berlaku saat ini kurikulum 2013. Kurikulum yang 

ada berlaku pada setiap jenjang pendidikan formal yang disebut 

kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan 

                                                           
26

 Lihat Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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Pendidikan adalah Kurikulum operasional yang disusun oleh dan 

dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Pada saat ini, kriteria 

tentang kurikulum yang berlaku diatur dalam peraturan menteri 

pendidikan dan kebudayaan sebagai pelaksana penyelenggaraan 

pendidikan di Indonesia. Pada jenjang Sekolah Dasar diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/ 

Madrasah Ibtidaiyah, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama diatur 

dalam  Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah 

Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, sedangkan pada Sekolah 

Menengah Atas diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang 

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. 

1. Standar Nasional Kurikulum Sekolah Dasar/ Madrasah 

Ibtidaiyah (SD/ MI) 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 

tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 

ialah: 

(2) Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah 

sebagaiamana dimaksud ayat (1) terdiri atas: 

a. Kerangka Dasar Kurikulum 

b. Struktur Kurikulum 

c. Silabus; dan  
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d. Pedoman Mata Pelajaran Tematik Terpadu
27

 

Jadi, kurikulum 2013 SD/MI harus terdiri atas Kerangka 

Dasar Kurikulum, struktur kurikulum, silabus dan pedoman 

mata pelajaran tematik terpadu yang kemudian diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 

2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 

2. Standar Nasional Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/ 

Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MT’s) 

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58  Tahun 2014 tentang 

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah 

Tsanawiyah terdiri atas: 

(2) Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah 

Tsanawiyah sebagaiamana dimaksud ayat (1) terdiri atas: 

a. Kerangka Dasar Kurikulum 

b. Struktur Kurikulum 

c. Silabus; dan  

d. Pedoman Mata 
28

 

Jadi, kurikulum 2013 SMP/MT’s harus terdiri atas Kerangka 

Dasar Kurikulum, struktur kurikulum, silabus dan pedoman 

mata pelajaran yang kemudian diatur lebih lanjut dalam 
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 Lihat Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 
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 Lihat Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 58  Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah 

Tsanawiyah 
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 58  Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 

Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah. 

3. Standar Nasional Kurikulum Sekolah Menengah Atas/ 

Madrasah Aliyah (SMA/ MA) 

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59  Tahun 2014 

tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah 

Aliyah terdiri atas: 

(2) Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah 

Tsanawiyah sebagaiamana dimaksud ayat (1) terdiri atas: 

a. Kerangka Dasar Kurikulum 

b. Struktur Kurikulum 

c. Silabus; dan  

d. Pedoman Mata Pelajaran 
29

 

Jadi, kurikulum 2013 SMA/ MA harus terdiri atas Kerangka 

Dasar Kurikulum, struktur kurikulum, silabus dan pedoman 

mata pelajaran yang kemudian diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 59  Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 

Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah 

 Dijabarkannya tentang kurikulum masing-masing satuan tingkat 

pendidikan ini digunakan dalam dasar penerapan kurikulum berstandar 

nasional pendidikan yang berlaku saat ini di Indonesia yang kemudian 
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 Lihat Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 59  Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah 

Aliyah 
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akan dijadikan dasar acuan apakah pendidikan yang didapatkan anak 

yang berkonflik dengan hukum di lembaga pemasyarakatan Kelas I 

malang sudah sesuai dengan standar pendidikan nasional yang berlaku di 

Indonesia. 

6. Pendidikan Formal, Pendidikan Informal dan Pendidikan Non 

Formal 

Pendidikan di Indonesia menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dibagi menjadi tiga yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan 

pendidikan informal yang saling melengkapi dan memperkaya. Pada jalur 

pendidikan formal, nonformal dan informal ini memiliki kelompok 

layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada setiap 

jenjang dan jenis pendidikan yang disebut sebagai satuan pendidikan.  

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan 

bahwa: 

“Jenjang pendidikan dapat diartikan sebagai tahapan pendidikan 

yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, 

tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.”
30

 

Sedangkan yang dimaksud dengan jenis pendidikan menurut Pasal 

1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan pengertian 
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 Lihat Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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“Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada 

kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.”
31

 

 

Berikut akan dibahas tentang masing-masing jenjang pendidikan 

yang terdiri atas: 

a. Pendidikan Formal 

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasinonal 

merumuskan pengertian pendidikan formal yakni:  

“Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur 

dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi.”
32

 

 

Jadi, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan 

tinggi merupakan jenjang dan jalur pendidikan yang terstruktur 

adalah yang disebut pendidikan formal. 

Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau 

bentuk lain yang sederajat. Pendidikan dasar ini merupakan jenjang 

pendidikan yang melandasi  jenjang pendidikan menengah. 

Dari pendidikan dasar kemudian berlanjut kepada pendidikan 

menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan 

dasaryang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan 

menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah 
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 Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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 Lihat 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasinonal 
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Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan 

(MAK), atau bentuk lain yang sederajat. 

Setelah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, 

maka jenjang terakhir adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi 

mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, 

spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

yang diselenggarakan dengan sistem terbuka.  

b. Pendidikan Nonformal 

Selain pendidikan formal terdapat pula pendidikan non 

formal. Pendidikan nonformal kemudian dijelaskan dalam Pasal 1 

angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: 

“Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar 

pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur 

dan berjenjang.”
33

 

Berbeda dengan pendidikan formal, pendidikan nonformal 

diselenggarakan bagi seseorang yang memerlukan layanan 

pendidikan. 

Pendidikan nonformal ini berfungsi sebagai pengganti, 

penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dengan tujuan 

mendukung pendidikan sepanjang hidup untuk mengembangkan 

potensi peserta didik dengan fokus pada penguasaan pengetahuan 
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dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan 

kepribadian profesional.  

Dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiolan 

menjelaskan lingkup dari Pendidikan Nonformal yaitu: 

“(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan 

hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaa, 

pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, 

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan 

kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik.”
34

 

Satuan pendidikan nonformal dapat terdiri atas lembaga 

kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar 

masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang 

sejenis. 

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan 

hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian 

penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional 

pendidikan. 

c. Pendidikan Informal 

Selain pendidikan formal dan informal terdapat pula pendidikan 

informal.  
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Dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menjelaskan bahwa: 

 “Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan.”35 
 

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga 

dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.  

Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan 

formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai 

dengan standar nasional pendidikan. 

Dijabarkannya tentang konsep pendidikan formal, nonformal dan 

informal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang 

masing-masing jalur pendidikan dan sebagai konsep dan batasan yang 

dimaksud tentang pendidikan formal yang dimaksud dalam penelitian ini. 

B. Tinjauan Umum Tentang Anak 

1. Pengertian Anak dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 

Secara umum Peraturan Perundang-Undangan di berbagai negara 

khususnya Indonesia memiliki perbedaan terhadap pendekatan penentuan 

usia anak. Tidak ada keseragaman perumusan tentang anak dan batasan 

usianya.  

Di Indonesia ada beberapa peraturan Perundang-Undangan yang 

mengatur tentang anak, misalnya, Undang-Undang Republik Indonesia 
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Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak sebagaimana yang diubah terakhir kali dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berbagai 

peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak. 

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa,  

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 

satu) tahun dan belum pernah kawin”.
36

 

 

Jadi, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, seorang anak dilihat 

dari umur yang belum mencapai 21 (dua puluh satu tahun) dan belum 

pernah kawin dan ini sama halnya yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai 

berikut:  
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“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan 

belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”
37

 

 

Jadi,  apabila dilihat dari Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

yang termasuk anak setiap manusia yang memiliki usia 18 (delapan 

belas) tahun dan belum pernah menikah termasuk yang belum dilahirkan 

atau masih dalam kandungan apabila memiliki kepentingan. 

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

dirumuskan sebagai berikut: 

 "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak 

yang masih dalam kandungan".
38

 

 

Sama halnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. 

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 

2 mengKelasifikasikan anak yaitu:  

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana 

dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”
39
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Jadi, anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 diposisikan menjadi (3) tiga, yaitu anak 

yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana 

dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. 

Anak yang berkonflik dengan hukum diatur lebih lanjut dalam 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu: 

“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.”
40

 

 

Lebih lanjut anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan 

hukum dalam artikel Implementasi Restorasi Justice Dalam Penanganan 

Anak Bermasalah dengan Hukum yang dikeluarkan oleh Komisi 

Perlindungan Anak (KPAI) menjelaskan bahwa: 

“Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum 

adalah anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti 

bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Dapat 

juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat 

kenakalan yang dilakukannya. Jadi, dapat dikatakan disini bahwa 

anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan 

kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak 

yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik 

dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada 

khususnya.”
41
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Jadi, dalam hal ini Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak 

yang tidak hanya sebatas anak yang diduga melakukan tindak pidana, 

tetapi anak yang juga didakwa dan kemudian dinyatakan terbukti 

bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan dan dapat juga 

dikatakan anak yang akibat kenakalan yang dilakukan harus mengikuti 

prosedur hukum.  

Dalam hal ini, anak yang dimaksud dalam penulisan hukum ini adalah 

Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang berumur antara 

12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang diduga, 

didakwa dan kemudian dinyatakan bersalah karena melakukan kenakalan 

yang mana kenakalan itu adalah kejahatan pada umumnya dan perilaku 

anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan 

kejahatan pada khususnya dan selanjutnya penulis sebut sebagai Anak. 

Adanya subbab tentang pengertian anak dalam tinjauan umum tentang 

anak ini bertujuan untuk memberikan pengertian tentang anak terutama 

anak yang berkonflik dengan hukum untuk sebagai pembatasan dari 

berbagai pengertian anak dalam beberapa peraturan perundang-

undangan. Selain itu, subbab ini berfungsi sebagai jembatan untuk 

memasuki subbab-subbab lain yang saling berhubungan. 

2. Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang 

yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.  
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Maulana Hassan Wadong dalam bukunya Pengantar Advokasi dan 

Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang hak beberapa pakar 

sarjana hukum sebagai bahan perbandingan, seperti berikut: 

a. Bernard Winscheid, hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi 

dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau 

sistem hukum kepada yang bersangkutan. 

b. Van Apeldoorn, hak adalah sesuatu kekuatan yang diatur oleh 

hukum. 

c. Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk 

berbuat sesuatu. 

d. Leon Duguit, hak adalah diaganti dengan fungsi sosial yang 

tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua 

manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) 

tertentu.
42

 

Jadi, dari beberapa pengertian hak-hak tersebut, sebagai suatu 

pengantar untuk memahami atau meletakkan makna dari yang 

sebenarnya tentang hak anak. Hak anak dapat dibangun dari pengertian 

sebagai berikut bahwa hak anak adalah suatu kehendak yang dimiliki 

oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh 

sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. 

Kebutuhan akan perlindungan khusus hak anak telah tercantum 

dalam deklarasi Jenewa tentang Hak Anak-Anak Tahun 1924 dan telah 

diakui dalam deklarasi sedunia tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta 

undang-undang yang telah dibuat untuk badan khusus dan organisasi-

organisasi internasional yang memberi perhatian tentang kesejahteraan 

anak-anak.Oleh karena itu, majelis umum PBB memaklumkan Deklarasi 
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Hak Anak-Anak ini dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani 

masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan 

kebebasan, baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan 

dalam masyarakat. 

Wagiati Sutedjo menjelaskan bahwa salah satu hak anak yang 

terpenting adalah pendidikan sebagaimana yang dijelaskan dalam 

bukunya yang berjudul Hukum Pidana Anak sebagi berikut: 

“Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-

cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus 

mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan 

umumnya dan memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang 

sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat 

pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, 

sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. 

Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman 

oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan 

bimbingan anak yang bersangkutan. Anak-anak harus mempunyai 

kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang 

diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa yang 

berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.”
43

 

Jadi,  menurut Wagiati Sutedjo seorang anak memiliki hak 

mendapatkan pendidikan wajib sekurang-kurangnya di tingkat Sekolah 

Dasar tanpa biaya. Seorang anak setidak-tidaknya mendapatkan 

pendidikan yang meningkatkan pengetahuan umumnya dengan dasar 

kesempatan yang sama dengan mengembangkan kemampuan dirinya 

dengan perasaan tanggung jawab moral dan sosial sampai mampu 

menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dengan kepentingan-
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kepentingan ini dijadikan dasar pedoman bagi orang-orang yang 

bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang 

bersangkutan. Seorang anak harus memiliki kesempatan untuk bermain 

dan berkreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan 

penguasa yang berwenang harus berusaha dalam meningkatkan 

pelaksanaan hak anak. 

Dari pendapat tersebut diatas diharapkan bagi pemerintah untuk 

lebih memperhatikan hak-hak asasi anak khususnya dalam upaya 

mendapatkan pendidikan, agar selalu disediakan wadah dan fasilitas 

untuk tetap dapat merasakan hak mereka sebagai anak walaupun mereka 

dalam keadaan dihadapkan dengan pengadilan. 

Sehubungan dengan seorang Anak yang sedang menjalani proses 

peradilan, terdapat hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia.  

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan hak 

Anak yaitu: 

           Setiap anak dalam proses peradilam pidana berhak: 

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. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain 

yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan 

martabatnya; 

f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 
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g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai 

upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 

h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang 

objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup 

untuk umum; 

i. tidak dipublikasikan identitasnya; 

j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang 

dipercaya oleh Anak; k. memperoleh advokasi sosial; 

k. memperoleh kehidupan pribadi; 

l. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 

m. memperoleh pendidikan;  

n. memperoleh pelayananan kesehatan; dan 

o.  memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
44

 

 

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak seharusnya 

ditempatkan di Lembaga Khusus Anak yakni Lembaga Pembinaan Anak 

Sementara (LPAS) maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak.  

LPKA sebagai bagian dari Pemasyarakatan pun dalam Undang-

Undang Pemasyarakatan hak Anak diatur dalam Pasal 14 ayat (1) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan yaitu: 

(1) Narapidana berhak: 

a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya; 

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun 

perawatan jasmani; 

c. Mendapat pendidikan dan pengajaran; 

d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 

e. Menyampaikan keluhan; 

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media 

massa lainnya yang tidak dilaranag; 

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang 

dilakukan; 
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h. Menerima kunjungan keluaraga, penasehat hukum, atau 

orang tertentu lainnya; 

i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi); 

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 

mengunjungi keluaraga; 

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat; 

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 

m. Mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku.
45

 

Oleh karena itu, dengan adanya hak-hak Anak yang dijelaskan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem 

Pemasyarakatan, maka setiap Anak berhak mendapatkan apa yang yang 

menjadi haknya tersebut. 

Dijabarkannya tentang hak-hak Anak dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan merupakan dasar dalam penelitian ini dan 

menjelaskan bahwa Anak memiliki hak-hak wajib untuk dipenuhi oleh 

negara dan hak-hak tersebut tidak boleh membeda-bedakan statusnya.  

Dengan adanya subbab ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak Anak 

baik itu selama proses peradilan sampai dengan menjalani masa 

pidananya serta sebagi jembatan yang menghubungkan dengan subbab-

subbab lainnya. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Penempatan Anak Sementara 

(LPAS) dan Lembaga Pendidikan Khusus Anak (LPKA) 

1. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) 

Selain, LPKA dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal lembaga 

lain yakni Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Dalam Pasal 

1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa:  

“Lembaga penempatan anak sementara yang selanjutnya disingkat 

LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan 

berlangsung”
46

 

Jadi, jika LPAS adalah penempatan anak setelah putusan yang 

dijatuhkan anak adalah putusan penjara, sedangkan selama proses 

peradilan dimana anak belum mendapatkan putusan maka anak 

seharusnya ditempatkan di LPAS. 

Sama halnya dengan LPKA, LPAS memiliki kewajiban untuk 

memenuhi hak anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) 

dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi: 

(1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS; 

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh 

pelayanan, perawatan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan 

dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
47
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Jadi, Anak yang berada di LPAS akan memperoleh hak-hak seperi 

pelayanan, perawatan, pendidikan, pelatihan, pembimbimbangan dan 

pendampingan dan hak lain anak sebagaimana yang diamanatkan dalam 

peraturan perundang-undangan. 

2. Lembaga Pendidikan Khusus Anak (LPKA) 

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

pada tanggal 31 Juli 2014 merupakan awal dimulainya sistem baru yang 

lebih baik terhadapn anak yang berkonflik dengan hukum, salah satunya 

ialah perubahan terhadap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) anak 

menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 

Perubahan pada sistem perlakuan anak dari Lapas Anak menjadi 

LPKA merupakan wujud kepedulian nyata negara dalam melindungi dan 

menghargai hak-hak anak dengan harapan mereka menjadi generasi yang 

selalu optimis, menggapai asa dan menapaki masa depan. Anak 

merupakan salah satu prioritas pembangunan, sehingga dalam hal 

perlindungan anak merupakan salah satu tugas wajib dari pemerintah 

sebagai penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah diwakili oleh 

Kementrian Hukum dan HAM yang memiliki tugas dan kewenenangan 

salah satunya ialah menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pembinaan, 

pembimbingan, perawatan bagi anak dalam LPKA. 
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Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

menjelaskan bahwa: 

“Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut 

LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa 

pidananya”.
48

 

Jadi, yang dimaksud dengan LPKA adalah sebuah lembaga khusus 

atau tempat anak menjalani masa pidananya setelah putusan dari 

Pengadilan  dijatuhkan. 

Dalam hal anak yang ditempatkan di LPKA memiliki hak 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 ayat (1) – ayat (3) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak yaitu: 

(1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA 

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh            

pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, 

pendidikan dan pelatihan serta hak-hak lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) LPKA memiliki kewajiban menyelenggarakan pendidikan, 

pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain 

dari anak sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan 

perundang-undangan.
49

 

Dijelaskannya tentang subbab Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

(LPKA) ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum bahwa dalam 

perkembangannya, anak yang telah dijatuhkan putusan pidana 

seharusnya wajib ditempatkan di LPKA sebagai salah satu lembaga 
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 Lihat Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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 Lihat Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana 
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khusus anak dan LPKA memiliki kewajiban-kewajiban tertentu 

sebagaimana yang dijelaskan diatas. Selain itu, subbab ini merupakan 

jembatan ke subbab selanjutnya. 

 


