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KATA PENGANTAR
Segala Puji Bagi Alloh SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kami
dapat menyelesaikan Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Membangun
Sistem Hukum Pidana Anak. Membangun sistem hukum pidana anak merupakan salah
satu fokus pembangunan hukum yang tertuang dalam RPJM III 2015-2019, yang salah

H
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satu arah kebijakan dan strateginya yaitu “Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana
Anak”.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
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Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah memberikan arah baru dalam pembangunan
sistem hukum pidana anak. Melalui undang-undang tersebut tidak hanya mengubah
hukum formil bagi anak yang berhadapan dengan hukum tetapi termasuk juga
berdampak terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang secara materil
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berhubungan dengan anak. Dilakukannya analisis dan evaluasi hukum terhadap sistem
hukum pidana merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya optimalisasi
jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi seorang anak.
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Analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan, dengan melakukan penilaian
terhadap kesesuaian norma hukum dengan nilai-nilai idiologis negara; menilai potensi
tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan; dan penilaian terhadap
efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang diuji, kemudian hasil
analisis evaluasi ini berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-

PU

undangan yang ada.

Melalui Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum ini diharapkan dapat

memperjelas peta regulasi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam upaya
membangun sistem hukum pidana.
Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional,

Pocut Eliza, S.Sos, S.H., M.H
NIP. 19610110 198303 2 001
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

H
N

Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia telah menetapkan tujuan
pembentukan Negara Indonesia yang kemudian sebagai dasar dalam arah
pembangunan tatanan berbangsa dan bernegara. Tujuan bernegara ini tercantum
dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh

BP

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Atas dasar hal tersebut,

di atas.

EV

maka setiap sektor pembangunan tentunya mendasarakan pada tujuan bernegara

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, Pembangunan yang hendak
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dilakukan oleh bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok, yakni: (1)
merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian
nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Atas dasar
masalah pokok tersebut maka penting untuk mewujudkan pembangunan pada
segala bidang, salah satunya adalah pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur.

PU

Demikian juga dengan Pembangunan hukum untuk periode 2015-2019

sebagaimana tertuang dalam RPJMN, diarahkan pada menciptakan penegakan
hukum yang berkualitas dan berkeadilan; meningkatkan kontribusi hukum untuk
peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan meningkatkan kesadaran hukum di
segala bidang. Dalam rangka menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan
berkeadilan dengan mengupayakan peningkatan kualitas penegakan hukum
dalam penanganan berbagai tindak pidana; meningkatkan keterpaduan dalam

sistem peradilan pidana; dan melaksanakan sistem peradilan pidana anak.

1

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak menunjukan bahwa Negara
Indonesia menyadari posisi seorang anak merupakan generasi penerus bangsa,
oleh sebab itu untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan
pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan.
Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the
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Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak
mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum.

Selama kurang lebih enam belas tahun Indonesia menggunakan pendekatan

penangkapan,

penahanan,

dan

BP

yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributif), yang berparadigma
penghukuman

penjara

terhadap

anak

berdasarakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
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Sistem pidana tersebut dianggap tidak perlindungan bagi anak sehingga
memunculkan stigmatisasi, interaksi dengan para pelanggar hukum lainnya,
permasalahan keberlanjutan pendidikan, kesejahteraan anak, dan permasalahan
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readaptasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Atas berbagai problematika
tersebut maka lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, yang berupaya menginkorporasikan prinsip dan nilai yang
terdapat pada Konvensi Hak Anak dan instrumen lainnya ke dalam sistem
peradilan pidana anak.
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Perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut antara lain: perubahan filosofi peradilan
anak dari yang semula retributif justice menjadi restorative justice; perluasan
cakupan “anak”; usia pertanggungjawaban pidana Anak; penghilangan Kategori
Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil; perubahan nomenklatur; kewajiban
proses Diversi pada setiap tingkat; penegasan Hak Anak dalam Proses Peradilan;
serta adanya upaya pembatasan perampasan kemerdekaan sebagai measure of
the last resort.
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Upaya melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai amanat
pembangunan hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk jaminan dan perlindungan
atas hak anak yang berhadapan dengan hukum yang menekankan pada prinsip
keadilan restorasi (restorative justice). Permasalahan di lapangan menunjukan
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bahwa yang dihadapi anak yang berkonflik dengan hukum terjadi pada tiga tahap,
yaitu tahap pra-adjudikasi, adjudikasi dan pasca-adjudikasi, oleh sebab itu
diperlukan kesiapan seluruh komponen yang terlibat dalam sistem hukum pidana
anak, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga;
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peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders; penyusunan
peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengawasan dan
evaluasi.
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Belum optimalnya keterpaduan dan pemahaman antar aparatur penegak
hukum dalam rangka penanganan suatu perkara hukum yang meilbatkan anak
menjadi salah satu penyebab ketidakpastian proses penegakan hukum yang
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melibatkan anak, serta timbulnya potensi konflik antar aparat penegak hukum
dalam melaksanakan tugasnya hingga berpengaruh terhadap kualitas penegakan
hukum. Salah satu langkah strategis optimalisasi pelaksanaan sistem peradilan
pidana anak yaitu dengan membentuk peraturan pelaksana dari Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2012 dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang

PU

ada yang berkaitan dengan sistem hukum pidana anak.

Pengaturan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP telah

melahirkan sistem hukum pidana baru yang berbeda dengan sistem hukum pidana
dalam KUHP yang kemudian disebut sebagai sistem ganda hukum pidana nasional
Indonesia, yaitu sistem hukum pidana KUHP dan sistem hukum pidana di luar
KUHP. Salah satu sistem hukum pidana di luar KUHP adalah sistem hukum pidana
anak, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA) telah terdapat
pengaturan yang bersifat materil maupun formil yang mengesampingkan
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beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP. Untuk itu diperlukan
berbagai peraturan pelaksana yang dapat mendukung sistem hukum pidana anak,
dan hingga saat ini baru terdapat 1 Peraturan Pemerintah (PP) dan 1 Peraturan
Presiden (Perpres) sebagai pelaksanaan UU SPPA yaitu PP Nomor 65 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum

dibentuk sebagai peraturan pelaksana UU SPPA.
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Berumur 12 (dua belas) Tahun, dan masih tersisa 5 (lima) PP lagi yang harus

Pada Tahun 2016, Badan Pembinaan Hukum Nasional melaksanakan
kegiatan analisis dan evaluasi hukum melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum

BP

Nasional yang baru terbentuk pada Januari 2016 untuk melakukan proses review
atas suatu perundang-undangan (executive review), dan salah satu kelompok kerja
(pokja) bertugas mereview perundang-undangan dalam rangka membangun

EV

sistem hukum pidana yang pada tahun ini berfokus pada sistem hukum pidana
anak.

Analisis dan evaluasi hukum merupakan bagian dari konsep pengujian
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peraturan perundang-undangan (executive review) yang selama ini belum begitu
dikenal dalam praktek ketatanegaraan dibandingkan konsep judicial review, atau
legislative review. Analisis dan evaluasi hukum ditujukan untuk menilai
sejauhmana: (1) norma hukum mengakomodasi nilai-nilai idiologis negara; (1)
tujuan yang telah dicapai; (3) efektifitas hukum; serta (4) kesenjangan antara

PU

harapan dengan kenyataan.

Hasil analisis evaluasi ini adalah berupa rekomendasi terhadap status

peraturan perundang-undangan yang ada, apakah perlu: (1) perubahan; (2)
penggantian (dicabut); atau (3) dipertahankan. Secara tersistem, rekomendasi
hasil analisis evaluasi hukum menjadi dasar penyusunan Dokumen Pembangunan
Hukum Nasional (DPHN) untuk penentuan Kerangka Regulasi dalam RPJMN, dan
juga merupakan masukan terhadap perencanaan pembentukan peraturan

perundang-undangan yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional.
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B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat beberapa permasalahan yang
menjadi dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dalam rangka
membangun sistem hukum pidana anak. Adapun permasalahan tersebut sebagai
berikut:
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1. Apakah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem hukum
pidana anak memenuhi prinsip NKRI, Berkelanjutan, Keadilan, Demokrasi,
Kepastian Hukum dan Pencegahan Korupsi serta indikatornya?

2. Apakah ada potensi tumpang tindih kewenangan, hak dan kewajiban,

terkait sistem hukum pidana anak?

BP

perlindungan dan penegakan hukum atas peraturan perundang-undangan

3. Bagaimana efektivitas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

C. Tujuan Kegiatan

EV

sistem hukum pidana anak?
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Tujuan dilaksanakannya kegiatan analisis dan evaluasi hukum dalam rangka
membangun sistem hukum pidana anak adalah:
1. Mengetahui

keterpenuhan

prinsip

NKRI,

Berkelanjutan,

Keadilan,

Demokrasi, Kepastian Hukum dan Pencegahan Korupsi serta indikatornya di
dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem hukum

PU

pidana anak;

2. Mengetahui potensi disharmoni/tumpang tindih kewenangan, hak dan
kewajiban, perlindungan dan penegakan hukum yang terdapat pada
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem hukum pidana
anak;
3. Mengetahui efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan sistem hukum pidana anak;
4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka membangun
sistem hukum pidana anak.
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D. Ruang Lingkup Kegiatan
Kegiatan analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh Pokja ini berfokus
terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem hukum
pidana khususnya yang berhubungan dengan anak yang berhadapan dengan
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hukum.

E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum

Analisis dan evaluasi ini menggunakan metode analisis dan evaluasi hukum
yang merupakan gabungan dari metode hukum yang empiris dan normatif.

BP

Analisis dan evaluasi ini bersifat deskriptif analitis yakni menggambarkan secara
keseluruhan obyek yang dianalisis dan dievaluasi secara sistematis dengan
menganalisis data-data yang diperoleh.

EV

Dalam analisis dan evaluasi ini digunakan bahan pustaka yang berupa data
sekunder sebagai sumber utamanya yang mencakup: Peraturan Perundangundangan yang terkait; Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian

SA
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Undang-Undang yang terkait; Putusan Mahkamah Agung mengenai mengenai
hasil pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang
terkait; Perjanjian internasional yang terkait; hasil seminar, lokakarya, focus group
discussion, diskusi publik; hasil penelitian dan kajian; kebijakan pemerintah; dan
masukan masyarakat yang antara lain berasal dari media cetak dan media

PU

elektronik.

Dari data tersebut kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah yang

diperlukan dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi hukum yaitu:
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1. Inventarisasi
Langkah awal dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum yaitu
dengan melakukan inventarisasi Peraturan Perundang-undangan, terutama
pada untuk jenis Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
Kegiatan inventarisasi yang dilakukan harus memperhatikan kesesuaian
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antara peraturan perundang-undangan dengan permasalahan ruang lingkup
kegiatan yang menjadi fokus dalam pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi
hukum.

Hasil inventariasi akan menentukan jenis dan materi muatan peraturan

peraturan perundang-undangan.

EV

2. Penilaian

BP

perundang-undangan yang menjadi objek dari kegiatan analisis dan evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan
penilaian dengan menggunakan lima dimensi yang meliputi:

SA
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a. Kesesuaian Antara Norma dengan Prinsip dan Indikator Analisis dan
Evaluasi.

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa norma atau

ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai
dengan prinsip dan indikator yang ditentukan. Definisi mengenai prinsip,

PU

kriteria dan indikator yang digunakan di sini mengacu dan memodifikasi

definisi yang digunakan oleh CIFOR untuk penilaian pengelolan hutan

berkelanjutan.
Prinsip adalah nilai fundamental sebagai basis bagi perumusan

norma, dan rujukan tindakan dalam penuasaan, pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam. Prinsip memberikan justifikasi bagi
kriteria dan indikator. Sedangkan indikator adalah variabel atau
komponen dari kualitas norma-norma penguasaan, pengelolaan dan
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pemanfaatan sumber daya alam yang digunakan untuk menilai suatu
kriteria.
Prinsip dan indikator yang dipilih dalam analisis dan evaluasi ini
adalah:
1) Indikator dalam Prinsip NKRI
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a) Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan pengaruh asing
dalam bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan;

b) Adanya aturan yang jelas tentang peningkatan kesempatan dan
kemampuan daya olah dalam bidang politik, hukum, keamanan
pemerintahan

di

dalam

negeri

demi

BP

dan

peningkatan

kesejahteraan dan kemandirian bangsa;

c) Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan hak dan kewajiban

EV

individu dan korporasi dalam bidang politik, hukum, keamanan
dan pemerintahan;

d) Adanya pembagian kewenangan dan pedoman hubungan tata

SA
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kerja antara Pusat dan daerah agar sejalan dengan kebijakan dan
kepentingan nasional.

2) Indikator dalam Prinsip Keadilan
a) Adanya aturan yang jelas yang menjamin pola pembangunan

PU

bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan yang sesuai
dengan generasi kini dan akan datang;

b) Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat hukum
adat, masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal
lainnya.
c) Indikator dalam Prinsip Demokrasi
d) Adanya aturan yang menunjukkan semangat perlindungan rakyat;
e) Adanya aturan yang jelas yang mewajibkan diperhatikannya prinsip
kehati-hatian dalam setiap perbuatan pemerintah;
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f) Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak
negative yang akan muncul dalam setiap perbuatan pemerintah;
g) Adanya aturan yang menjamin

kebebasan mengeluarkan

pendapat, kebebasan persuratkabaran, kebebasan berkumpul dan
kebebasan beragama;

H
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h) Adanya aturan yang memberikan pengakuan pada hak minoritas;
i) Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik;
3) Indikator dalam Prinsip Kepastian Hukum

a) Adanya aturan yang jelas mengenai asas, norma, dan
bidang

politik,

hukum,

BP

penyelenggaraan

kaidah

keamanan

dan

pemerintahan yang adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi,
terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran serta

EV

masyarakat, serta menyelesaikan konflik;

b) Adanya pembentukan aturan perundang-undangan di bidang
politik, hukum, keamanan dan pemerintahan yang berdasarkan

SA
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kajian ilmiah (scientific based);

c) Adanya aturan mengenai tindakan atas peraturan-peraturanperaturan yang bertentangan atau tumpang tindih di bidang Politik,
Hukum, Keamanan dan Pemerintahan.

PU

4) Indikator dalam Prinsip Pencegahan Korupsi
a) Adanya penyataan yang jelas terkait mekanisme pencegahan
korupsi (seperti transparansi dan akuntabilitas);
b) Adanya aturan yang jelas mengenai pencegahan korupsi.

b. Potensi Disharmoni Pengaturan
Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama
untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1)
kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan
hukum.
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c. Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus
mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan
berhasilguna

sebagaimana

dimaksud

dalam

asas

pembentukan

peraturan perundang-undangan yang baik yang tercantum dalam Pasal 5

H
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat
dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan
yang diharapkan. Pengujian ini perlu didukung dengan data empiris yang

3. Perumusan Simpulan

BP

terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan tersebut.

evaluasi.

EV

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran dari hasil analisis dan

SA
N

4. Perumusan Rekomendasi

Rekomendasi terdiri atas rekomendasi umum dan rekomendasi khusus.

Rekomendasi umum berisi saran terkait dengan substansi hukum, struktur
hukum, dan budaya hukum. Rekomendasi khusus berisi saran terhadap
ketentuan yang bermasalah berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum

PU

peraturan perundang-undangan.

F. Personalia
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. PHN.09-LT.05.03

Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan valuasi Bidang
Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintahan Tahun Anggaran 2016, Kelompok
Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka membangun Sistem Hukum
Pidana Anak ini terdiri dari:
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Penanggung jawab : Pocut Eliza, S.Sos.,S.H.,M.H.
Ketua

: Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.

Sekretaris

: Apri Listiyanto, S.H.

Anggota

: 1. Dwi Agustine, S.H., M.H.
2. Viona Wijaya, S.H.

H
N

3. Iis Trisnawati, A.Md., S.H.

EV

BP

G. Jadwal Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan dengan agenda sebagai dalam tabel berikut:
No
Agenda
2
3
4
5 6 7 8 9 10 11
Rapat Internal Pokja
Rapat Pokja dengan
Narasumber
Diskusi publik
Focus Group Discussion
Penyusunan Laporan

SA
N

Keterangan:
1) Rapat Pokja sebanyak 5 (lima) kali
- 17 Februari 2016;
- 23 Februari 2016;
- 18 Maret 2016;

PU

- 29 Maret 2016;

- 11 Oktober 2016;

2) Rapat dengan Narasumber sebanyak 3 (tiga) kali.
-

Senin, 13 Juni 2016, Narasumber Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H.,

M.A.
-

Senin, 19 Juli 2016, Narasumber Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.

-

Jumat, 28 Oktober 2016, Narasumber Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.H.
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3) Diskusi Publik yang dilaksanakan pada Rabu, 10 Agustus 2016 di Denpasar,
Bali dengan Narasumber:
Pocut Eliza, S.Sos., S.H., M.H.

-

AKBP. SAP Saparini, S.H., M.H.

-

Gusti Ayu Putu Suwardani, Bc.IP, SH, M.Si

-

Ni Nengah Budawati, S.H.

H
N

-

4) Focus Group Discussion dilaksanakan pada Rabu, 14 September 2016 di
Badan Pembinaan Hukum Nasional, dengan Narasumber:
Putu Elvina (Wakil Ketua KPAI)

-

Djoko Setiono, Bc.IP., S.H., M.M. (Direktur Bimbingan Kemasyarakatan

BP

-

dan Pengentasan Anak, Ditjen Pemasayarakatan Kementerian Hukum

PU

SA
N

EV

dan HAM)
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BAB II
PENILAIAN NORMA TERHADAP INDIKATOR

Langkah awal di dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum yaitu dengan

H
N

melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
objek yang akan dianalisis, terhadap Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam
rangka Membangun Sistem Hukum Pidana Anak telah di inventarisir beberapa
peraturan perundang-undangan yang terakit yaitu:

BP

1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

EV

Dalam Rumah Tangga;

4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban;

SA
N

5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang;

6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak;

PU

8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;

9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

10) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;
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12) Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan Dan
Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem
Peradilan Pidana Anak;
13) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara;

H
N

14) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Dari inventarisasi peraturan tersebut kemudian dilanjutkan dengan
melakukan penilaian terhadap kesesuaian antara norma dengan prinsip dan

BP

indikator analisis dan evaluasi yang telah ditetapkan dalam pedoman Analisis dan
Evaluasi Hukum.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan maka

indikator sebagai berikut:

EV

terdapat beberapa rekomendasi atas kesesuaian norma dengan prinsip dan

A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

SA
N

Undang-Undang HAM secara keseluruhan berdasarkan analisis dan
evaluasi yang dilakukan telah memenuhi prinsip dan indikator yang menjadi
dasar pengujian, yaitu Prinsip NKRI, Prinsip Keadilan, Prinsip Demokrasi, Prinsip
Kepastian Hukum, namun terhadap Prinsip Pencegahan Korupsi pada UndangUndang HAM tidak terdapat pasal yang memenuhinya.

PU

Ketidak terpenuhan Prinsip Pencegahan Korupsi di atas bukan berarti

pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang HAM tersebut melanggar

Prinsip yang ada, melainkan karena karakteristik materi muatan yang tertuang
dalam undang-undang tersebut memang tidak memerlukan pengaturan
sebagaimana tertuang dalam Prinsip dengan indikator yang telah ditentukan,
karena berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap keseluruhan pasal yang
ada tidak terdapat materi muatan yang bertentangan dengan Prinsip dan
indikator terkait dengan Pencegahan Korupsi di atas.
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Selain keterpenuhan prinsip di atas, terdapat pula pasal-pasal yang perlu
untuk dilakukan perubahan sebanyak 7 Pasal dan dicabut sebanyak 1 Pasal
karena berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terdapat potensi permasalahan
di dalamnya, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
Pasal

UU No 39 Pasal 1
Tahun
ayat (6)
1999
tentang
Hak Asasi
Manusia

2

Pasal 7
ayat (1)

√

PU

SA
N

EV

1

Rekomendasi
ubah cabut tetap
√

Analisis
Pasal 1 ayat (6) UU Nomor
39 Tahun 1999 menyebutkan
“Pelanggaran hak asasi manusia
adalah
setiap
perbuatan
seseorang atau kelompok orang
termasuk aparat negara baik
disengaja maupun tidak disengaja
atau kelalaian, membatasi, dan
atau mencabut hak asasi manusia
seseorang atau kelompok orang
yang dijamin oleh Undangundang
ini,
dan
tidak
mendapatkan, atau dikhawatirkan
tidak
akan
memperoleh
penyelesaian hukum yang adil dan
benar, berdasarkan mekanisme
hukum yang berlaku”.
Pasal tersebut menunjukan
bahwa pelanggaran HAM adalah
HAM yang diatur dalam UU
Nomor 39 Tahun 1999, sedangkan
terdapat inkonsistensi pengaturan
sebagaimana tercantum dalam
Pasal 7 ayat (1) menyebutkan
“Setiap orang berhak untuk
menggunakan semua upaya
hukum nasional dan forum
internasional
atas semua
pelanggaran hak asasi manusia
yang dijamin oleh hukum
Indonesia
dan
hukum
internasional mengenai hak asasi
manusia yang telah diterima
negara Republik Indonesia. Disini
terlihat
adanya
perluasan

H
N

PUU

BP

No

15

PUU

Pasal

Rekomendasi
ubah cabut tetap

Analisis
jangkauan terhadap pengaturan
pelanggaran HAM.
Adanya perbedaan tersebut
memerlukan sebuah harmonisasi
pengaturan kembali terhadap
ketentuan pelanggaran HAM
tersebut.
Dari Pasal 1 ayat (6) juga didapati
frasa “....tidak mendapatkan, atau
dikhawatirkan
tidak
akan
memperoleh penyelesaian hukum
yang adil dan benar....” ketentuan
tersebut memiliki penafsiran yang
luas dan tidak terukur serta akan
terjadi ketidak jelasan dalam
menentukan waktu terjadinya
pelanggaran HAM terhadap suatu
perbuatan.
Pasal 1 ayat (6) UU Nomor
39 Tahun 1999 menyebutkan
definisi “pelanggaran HAM” dan
Pasal 104 ayat (1) disebutkan
“Untuk mengadili pelanggaran
hak asasi manusia yang berat
dibentuk Pengadilan Hak Asasi
Manusia di lingkungan Pengadilan
Umum”. Dari ketentuan tersebut
jelas hanya “pelanggaran HAM
berat” yang dapat dibawa ke
pengadilan umum, lalu bagaimana
dengan pelanggaran HAM (tidak
berat/biasa), hal ini menyebabkan
ketidak jelasan pengaturan.
Akibat yang timbul yaitu
sejak diundangkannya UU HAM
tidak
pernah
ada
kasus
“pelanggaran HAM” yang pernah
diperiksa dan diputus sebagai
“pelanggaran
HAM”
oleh
pengadilan.

UU No 39 Pasal
Tahun
104
1999
ayat (1)
tentang
Hak Asasi
Manusia

√

PU

SA
N

3

EV

BP

H
N

No
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No

Pasal

UU No 39 Pasal 4
Tahun
1999
tentang
Hak Asasi
Manusia

Rekomendasi
ubah cabut tetap
√

Analisis
Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun
1999 menyebutkan “....hak untuk
tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut adalah hak
asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun
dan oleh siapapun”. Dalam
kenyataanya pernah terdapat
pengaturan hukum yang terbit
setelah
berlakunya
undangundang ini yakni pengaturan yang
terdapat pada Perppu Nomor 1
Tahun 2002 yang diundangkan
dengan UU 15 Tahun 2003 yang
ditunjukan dalam Pasal 46 yaitu
“Ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Pengganti Undangundang ini dapat diperlakukan
surut untuk tindakan hukum bagi
kasus tertentu sebelum mulai
berlakunya Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang ini,
yang penerapannya ditetapkan
dengan Undang-undang atau
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang tersendiri”.
Agar
tidak
terjadi
inkonsistensi pengaturan maka
perlu
dilakukan
perumusan
kembali ketentuan yang terdapat
dalam UU HAM khususnya yang
terdapat dalam Pasal 4.
Pasal 5 ayat (2) UU Nomor
39 Tahun 1999 menyebutkan
“Setiap orang berhak mendapat
bantuan dan perlindungan yang
adil dari pengadilan yang obyektif
dan tidak berpihak” Frase
“bantuan” dalam ayat ini tidak
jelas menunjukan jenis/bentuk
bantuan seperti apa yang harus

PU

SA
N

EV

BP

H
N

4

PUU

5

UU No 39 Pasal 5
Tahun
ayat (2)
1999
tentang
Hak Asasi
Manusia

√

17

No

PUU

Pasal

Rekomendasi
ubah cabut tetap

Analisis

√

EV

UU No 39 Pasal
Tahun
14 ayat
1999
(2)
tentang
Hak Asasi
Manusia

PU

SA
N

6

7

UU No 39 Pasal
Tahun
53 ayat
1999
(2)
tentang
Hak Asasi
Manusia

BP

H
N

diberikan, di dalam pejelasan
pasal
tersebut
juga
tidak
ditemukan pengaturan lebih
lanjut
mengenai
bantuan
dimaksud.
Kemudian
frase
“pengadilan” menunjukan entitas
kelembagaan,
sedangkan
berdasarkan
fungsi
kelembagaannya
pengadilan
bukanlah lembaga yang memberi
bantuan
dan
perlindungan,
melainkan lembaga yang memiliki
fungsi kekuasaan kehakiman.

√

Pasal 14 ayat (2) UU Nomor
39 Tahun 1999 menyebutkan
bahwa “Setiap orang berhak
untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis
sarana yang tersedia”.
Frasa
“menyampaikan
informasi dengan menggunakan
segala jenis sarana yang tersedia”
sangat terikat dengan berbagai
peraturan perundang-undangan
seperti UU ITE, UU Pers, UU KIP
oleh sebab itu pada ketentuan ini
perlu
ditambahkan
“sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”.
Pasal 53 ayat (2) UU Nomor
39 Tahun 1999 menyebutkan
“Setiap anak sejak kelahirannya,
berhak atas suatu nama dan
status
kewarganegaraan”.
Pengaturan tersebut hanya berisi
dua hal pokok yakni “penggunaan
nama”
dan
“status
kewarganegaraan” sedangkan hal
18

PUU

Pasal

Rekomendasi
ubah cabut tetap

Analisis
penting dan sering menjadi
permasalahan yakni mengenai
“status dan hak-hak administasi di
bidang kependudukan”.
Beberapa kasus dalam
pelaksanaan SPPA yakni kesulitan
yang dialami oleh Penyidik
manakala mendapatkan kasus
yang melbatkan seorang anak,
namun anak tersebut tidak
memiliki data kependudukan,
sehingga dalam menentukan
apakah seseorang termasuk
dalam kategori anak atau bukan
menjadi sulit dan akan berimbas
dalam proses pelaksanaan SPPA.
Pasal 83 ayat (1) UU Nomor
39 Tahun 1999
menyebutkan
“Anggota Komnas HAM berjumlah
35 (tiga puluh lima) orang yang
dipilih oleh Dewan Perwakilan
Rakyat
Republik
Indonesia
berdasarkan usulan Komnas HAM
dan diresmikan oleh Presiden
selaku Kepala Negara”. Pada
kenyataannya sejak diangkatnya
anggota Komnas HAM periode
pertama hingga saat ini belum
pernah terpenuhi jumlah 35 (tiga
puluh lima) orang anggota, dan
jika dibandingkan dengan jumlah
anggota yang terdapat pada
komisi-komisi yang lain tidak
sebanyak seperti yang diatur
dalam UU HAM.

BP

H
N

No

√

EV

UU No 39 Pasal
Tahun
83 ayat
1999
(1)
tentang
Hak Asasi
Manusia

PU

SA
N

8
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B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang ini telah memenuhi seluruh Prinsip-Prinsip yang menjadi
dasar pengujian, yaitu Prinsip NKRI, Prinsip Keadilan, Prinsip Demokrasi, Prinsip
Kepastian Hukum dan Prinsip Pencegahan Korupsi.

H
N

Pada beberapa Prinsip terdapat indikator yang tidak terpenuhi tetapi
tidak bertentangan dengan indikator yang ada yaitu indikator:

1) Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan hak dan kewajiban individu

(Prinsip NKRI)

BP

dan korporasi dalam bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan

2) Adanya aturan yang jelas yang menjamin pola pembangunan bidang politik,
hukum, keamanan dan pemerintahan yang sesuai dengan generasi kini dan

EV

akan dating (Prinsip Keadilan)

3) Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat hukum adat,
masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya (Prinsip

SA
N

Keadilan)

4) Adanya aturan yang jelas yang mewajibkan diperhatikannya prinsip kehatihatian dalam setiap perbuatan pemerintah (Prinsip Demokrasi)

5) Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative
yang akan muncul dalam setiap perbuatan pemerintah (Prinsip Demokrasi)

PU

6) Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi public (Prinsip Demokrasi)
7) Adanya aturan yang menjamin peluang yang sama bagi setiap orang untuk
memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan
secara logis (Prinsip Demokrasi)

8) Adanya pembentukan aturan perundang-undangandi bidang politik, hukum,
keamanan dan pemerintahan yang berdasarkan kajian ilmiah (scientific
based) (Prinsip Kepastian Hukum)
9) Adanya penyataan yang jelas terkait mekanisme pencegahan korupsi seperti
transparansi dan akuntabilitas (Prinsip Pencegahan Korupsi)
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10) Adanya aturan yang jelas mengenai pencegahan korupsi (Prinsip
Pencegahan Korupsi)
Ketidak terpenuhan indikator di atas bukan berarti pengaturan yang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut melanggar
indikator yang ada, melainkan karena karakteristik materi muatan yang

H
N

tertuang dalam undang-undang tersebut memang tidak memerlukan
pengaturan sebagaimana tertuang dalam indikator di atas dan berdasarkan
hasil analisis dan evaluasi terhadap keseluruhan pasal yang ada tidak terdapat
materi muatan yang bertentangan dengan indikator di atas.

BP

Selain keterpenuhan prinsip di atas, terdapat pula pasal-pasal yang perlu
untuk dilakukan perubahan sebanyak 2 Pasal dan dicabut sebanyak 1 Pasal
karena berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terdapat potensi permasalahan

No

Pasal

UU No 35 Pasal 74
Tahun
ayat (2)
2014
tentang
Perubah
an atas
UU No 23
Tahun
2002
tentang
Perlindu
ngan
Anak

Rekomendasi
ubah cabut tetap
√

PU

SA
N

1

PUU

EV

di dalamnya, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Analisis
Pada Pasal 74 ayat (2) UU
Nomor
35
Tahun
2014
disebutkan
mengenai
pembentukan
Komisi
Perlindungan Anak Daerah atau
lembaga lainnya yang sejenis.
Namun pembentukan tersebut
diawali dengan frasa “dalam hal
diperlukan”. Kata dalam hal
diperlukan bersifat tidak pasti,
dan dari hasil analisa tidak
ditemukan penjelasan lebih
lanjut mengenai hal ini serta
tidak adanya amanat untuk
membentuk ketentuan lebih
lanjut dari penormaan di atas.
Ketentuan tersebut juga
memberi kewenangan bagi
Pemda untuk membentuk KPA di
daerah dan lembaga lain yang
sejenis, hal ini berpotensi
menimbulkan persoalan:
21

PUU

Pasal

Rekomendasi
ubah cabut tetap

Analisis
- Frasa “lembaga lainnya
membuka
kemungkinan
pemda untuk membentuk
lembaga-lembaga baru diluar
“Komisi perlindungan Anak”
- Kemudian terhadap pola
kerja
antara
lembaga
bentukan Pemda dengan
KPAI yang bersifat nasional.
Perlunya
juga
memperhatikan
beban
anggaran dari pembentukan
lembaga
tersebut,
karena
Pemda melalui dinas-dinas
terkait
seharusnya
dapat
melakukan optimalisasi fungsi,
karena fungsi yang hendak
dicapai
hanya
sekedar
pengawasan penyelenggaraan
perlindungan anak di daerah.
Di dalam Pasal 76D UU
Nomor
35
Tahun
2014
disebutkan: “Setiap
Orang
dilarang melakukan Kekerasan
atau ancaman
Kekerasan
memaksa Anak melakukan
persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain”. Padahal
banyak kasus-kasus yang terjadi
seorang
anak
melakukan
persetubuhan
tetapi
tidak
dengan
ancaman
ataupun
kekerasan,
tetapi
dengan
melakukan
tipu
muslihat,
melakukan
serangkaian
kebohongan, atau membujuk
Anak , sehingga seorang anak
dengan segala posisi dan
keterbatasnnya tidak dapat
mengelak.

UU No 35 Pasal
Tahun
76D
2014
tentang
Perubah
an atas
UU No 23
Tahun
2002
tentang
Perlindu
ngan
Anak

√

PU

SA
N

2

EV

BP

H
N

No

22

PUU

Pasal

Rekomendasi
ubah cabut tetap

Analisis
Oleh sebab itu perlu adanya
perumusan baru atau penjelasan
lebih lanjut yang tertuang secara
tegas terhadap ketentuan di
atas, seperti yang dirumusakan
dalam Pasal 76E (hanya
terhadap perbuatan cabul)
sehingga
bilamana
terjadi
pelanggaran ketentuan di atas
tidak
terjadi
perberdaan
penafsiran atau celah hukum
yang merugikan kepentingan
seorang anak.
Pasal 91A UU Nomor 35
Tahun
2014
menyebutkan
“Komisi Perlindungan Anak
Indonesia
yang
dibentuk
berdasarkan
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan
Anak
tetap
menjalankan tugas berdasarkan
ketentuan
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak”. Pasal ini
menimbulkan
permasalahan
hukum, bahwa pada dasarnya
ketentuan yang terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 telah mengalami
perubahan, khusus terhadap
tugas
KPAI
terdapat
penambahan
tugas
dan
wewenang KPAI sebagaimana
diatur dalam Pasal 76.
Pasal
91A
akan
menimbulkan
keraguan
terhadap pelaksanaan tugas
komisioner KPAI yang dilantik
berdasarkan
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002, dan
menimbulkan ketidak pastian

√

EV

UU No 35 Pasal
Tahun
91A
2014
tentang
Perubah
an atas
UU No 23
Tahun
2002
tentang
Perlindu
ngan
Anak

PU

SA
N

3

BP

H
N

No

23

No

PUU

Pasal

Rekomendasi
ubah cabut tetap

Analisis
siapa yang akan melaksanakan
tambahan tugas seperti yang
diamanahkan dalam Pasal 76
Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014

H
N

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang ini telah memenuhi seluruh Prinsip-Prinsip yang menjadi

BP

dasar pengujian, yaitu Prinsip NKRI, Prinsip Keadilan, Prinsip Demokrasi, Prinsip
Kepastian Hukum dan Prinsip Pencegahan Korupsi.

Pada beberapa Prinsip terdapat indikator yang tidak terpenuhi tetapi
tidak bertentangan dengan indikator yang ada yaitu indikator:

EV

1) Adanya aturan yang jelas tentang peningkatan kesempatan dan kemampuan
daya olah dalam bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan di

SA
N

dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian bangsa
(Prinsip NKRI)

2) Adanya aturan yang jelas yang menjamin pola pembangunan bidang politik,
hukum, keamanan dan pemerintahan yang sesuai dengan generasi kini dan
akan dating (Prinsip Keadilan)

PU

3) Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat hukum adat,
masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya (Prinsip

Keadilan)

4) Adanya aturan yang menjamin peluang yang sama bagi setiap orang untuk
memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan
secara logis (Prinsip Demokrasi)

5) Adanya pembentukan aturan perundang-undangandi bidang politik, hukum,
keamanan dan pemerintahan yang berdasarkan kajian ilmiah (scientific
based) (Prinsip Kepastian Hukum)
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Ketidak terpenuhan indikator di atas bukan berarti pengaturan yang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut melanggar
indikator yang ada, melainkan karena karakteristik materi muatan yang
tertuang dalam undang-undang tersebut memang tidak memerlukan
pengaturan sebagaimana tertuang dalam indikator di atas dan berdasarkan

H
N

hasil analisis dan evaluasi terhadap keseluruhan pasal yang ada tidak terdapat
materi muatan yang bertentangan dengan indikator di atas.

Namun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terdapat tiga
indikator yang seharusnya harus terpenuhi melalui undang-undang tersebut,

BP

yaitu:

1) Indikator adanya aturan yang jelas tentang pembatasan pengaruh asing
dalam bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan (Prinsip NKRI)

EV

2) Indikator adanya aturan yang jelas yang mewajibkan diperhatikannya prinsip
kehati-hatian dalam setiap perbuatan pemerintah (Prinsip Demokrasi)
3) Indikator adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak

SA
N

negative yang akan muncul dalam setiap perbuatan pemerintah (Prinsip
Demokrasi)

Kedua indikator tersebut perlu untuk dipenuhi dalam rangka memberikan

jaminan perlindungan bagi korban KDRT di dalam menerima perlakuan yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga aparat memiliki

PU

kewajiban untuk memenuhi segala ketentuan yang ada dalam undang-undang
tersebut.
Selain keterpenuhan prinsip di atas, terdapat pula pasal-pasal yang perlu

untuk dilakukan perubahan sebanyak 3 Pasal dan dicabut sebanyak 2 Pasal
karena berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terdapat potensi permasalahan
di dalamnya, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

No
1

PUU

Pasal

UU No 23 Pasal 1
Tahun
ayat (1)

Rekomendasi
ubah cabut tetap
√

Analisis
Pada Pasal 1 ayat 1 UU
Nomor 23 Tahun 2004 hanya
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No

PUU

Pasal

Rekomendasi
ubah cabut tetap

menekankan
kepada
perempuan
sebagai
subjek/korban utama dalam
terjadinya kekerasan dalam
rumah tangga sebagaimana
tercantum
“....perbuatan
terhadap seseorang terutama
perempuan...” padahal banyak
sekali kasus KDRT yang di alami
oleh seorang anak, berupa
kekerasan,
pelecehan,
penganiayaan dan hal tersebut
seringkali
terjadi
dalam
lingkungan keluarga si anak.
Oleh sebab itu perlu adanya
perumusan yang lebih jelas bagi
seorang anak yang mengalami
KDRT, kekhususan terhadap
anak seharusnya sama seperti
frasa “perempuan”, sehingga
perlindungan terhadap anak dari
KDRT juga dapat menjadi
prioritas sama halnya seperti
perempuan.
Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun
2004
menyebutkan
Penghapusan kekerasan dalam
rumah tangga bertujuan :
a. mencegah segala bentuk
kekerasan dalam rumah
tangga;
b. melindungi
korban
kekerasan dalam rumah
tangga;
c. menindak pelaku kekerasan
dalam rumah tangga; dan
d. memelihara
keutuhan
rumah
tangga
yang
harmonis dan sejahtera.
Pada Pasal 4 huruf d tidak
konsisten dengan tujuan yang

UU No 23 Pasal 4
Tahun
2004
tentang
Penghap
usan
KDRT

PU

2

SA
N

EV

BP

H
N

2004
tentang
Penghap
usan
KDRT

Analisis

√
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Rekomendasi
ubah cabut tetap

UU No 23 Pasal 9
Tahun
ayat (2)
2004
tentang
Penghap
usan
KDRT

√

SA
N
PU
4

UU No 23 Pasal 14
Tahun
2004
tentang
Penghap
usan
KDRT

Analisis
diatur
dalam
huruf-huruf
sebelumnya, karena banyak
kasus seringkali dengan alasan
“memelihara keutuhan rumah
tangga” menyebabkan tidak
berjalannya penegakan hukum
terhadan UU PKDRT, oleh sebab
itu tujuan yang diatur dalam
huruf d perlu dihapuskan.,
Pasal 9 ayat (2) UU Nomor
23 Tahun 2004 menyebutkan
“....dengan cara membatasi
dan/atau
melarang
untuk
bekerja yang layak di dalam atau
di luar rumah sehingga korban
berada di bawah kendali orang
tersebut.” Ketentuan Pasal ini
akan berdampak dan berakibat
terhadap budaya lokal yang
memang secara adat istiadat
yang
memang
tidak
menghendaki
seorang
perempuan untuk bekerja.
Pasal
ini
jika
disalahgunakan
dapat
mengakibatkan
banyak
pelaporan terhadap seorang
suami yang melarang istrinya
bekerja, sehingga berdasarkan
analisa Pasal ini dianggap
berlebihan dan tidak responsif
terhadap kebhinekaan serta
keragaman budaya yang ada di
Indonesia.
Pasal 14 UU Nomor 23
Tahun
2004
memberikan
pengaturan terhadap pelayanan
bagi
korban
yaitu:
“....pemerintah dan pemerintah
daerah sesuai dengan fungsi dan
tugas masing-masing, dapat

H
N

Pasal

EV

3

PUU

BP

No

√
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PUU

Pasal

Rekomendasi
ubah cabut tetap

Analisis
melakukan kerja sama dengan
masyarakat atau lembaga sosial
lainnya. Jika dilihat penjelasan
Pasal 10 huruf a disebutkan
bahwa yang dimaksud dengan
“lembaga
sosial”
adalah
lembaga atau organisasi sosial
yang peduli terhadap masalah
kekerasan dalam rumah tangga,
misalnya lembaga bantuan
hukum.
Berdasarkan
analisa
diperlukan adanya akreditasi
terhadap semua lembaga sosial
yang dapat melaksanakan fungsi
untuk memberikan pelayanan
bagi korban dan terhadap
lembaga sosial yang dibentuk
oleh
pengaturan khusus
terhadap lembaga sosial yang
didirikan oleh asing.
Pasal 51 UU Nomor 23
Tahun 2004 disebutkan “Tindak
pidana
kekerasan
fisik
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (4) merupakan
delik aduan”. Pasal ini dapat
menimbulkan
penafsiran
terhadap keseluruhan kekerasan
fisik akibat adanya KDRT hanya
bersifat delik aduan, padahal
banyak kasus kekerasan fisik
yang mengakibatkan luka-luka
dan kematian seharusnya bisa
dikategorikan termasuk ke
dalam “delik biasa” untuk itu
perlu
adanya
perubahan
rumusan terhadap ketentuan
tersebut.

√

SA
N

UU No 23 Pasal 51
Tahun
2004
tentang
Penghap
usan
KDRT

PU

5

EV

BP

H
N

No
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D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang ini telah memenuhi seluruh Prinsip-Prinsip yang menjadi
dasar pengujian, yaitu Prinsip NKRI, Prinsip Keadilan, Prinsip Demokrasi, Prinsip
Kepastian Hukum dan Prinsip Pencegahan Korupsi.
Pada beberapa Prinsip terdapat indikator yang tidak terpenuhi tetapi

H
N

tidak bertentangan dengan indikator yang ada yaitu indikator:
1) Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan pengaruh asing dalam bidang
politik, hukum, keamanan dan pemerintahan (Prinsip NKRI)

2) Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan hak dan kewajiban individu

BP

dan korporasi dalam bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan
(Prinsip NKRI)

3) Adanya aturan yang jelas yang menjamin pola pembangunan bidang politik,

EV

hukum, keamanan dan pemerintahan yang sesuai dengan generasi kini dan
akan datang (Prinsip Keadilan)

4) Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat hukum adat,

SA
N

masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya (Prinsip
Keadilan)

Ketidak terpenuhan indikator di atas bukan berarti pengaturan yang

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut melanggar
indikator yang ada, melainkan karena karakteristik materi muatan yang

PU

tertuang dalam undang-undang tersebut memang tidak memerlukan
pengaturan sebagaimana tertuang dalam indikator di atas dan berdasarkan
hasil analisis dan evaluasi terhadap keseluruhan pasal yang ada tidak terdapat
materi muatan yang bertentangan dengan indikator di atas.
Selain keterpenuhan prinsip di atas, terdapat pula pasal-pasal yang perlu

untuk dilakukan perubahan sebanyak 4 Pasal karena berdasarkan hasil analisis
dan evaluasi terdapat potensi permasalahan di dalamnya, sebagaimana
diuraikan sebagai berikut:
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No

PUU

Pasal

UU No Pasal
11
60 ayat
Tahun
(2)
2012
tentang
SPPA

2

UU No
11
Tahun
2012
tentang
SPPA

Analisis
Dalam UU Nomor 11 Tahun
2012
pengaturan
mengenai
pendapat anak ditemukan dalam
beberapa Pasal yaitu Pasal 60 ayat
(2) dan Pasal 68 ayat (1). Kedua
pasal
tersebut
belum
mengakomodir secara jelas bentuk
saluran terhadap “pendapat anak”
ketentuan tersebut juga masih
terdapat pembatasan yakni “dalam
hal tertentu” yang terdapat pada
Pasal 60 ayat (2) tetapi tidak ada
pengaturan atau syarat yang
menerangkan kondisi “dalam hal
tertentu” yang dimaksud.
Kemudian terhadap pendapat
anak yang ada pada Pasal 60 ayat
(2) hanya terbatas pada anak
sebagai korban, sedangkan anak
yang berhadapan dengan hukum
juga seharusnya memiliki hak yang
sama
untuk
menyampaikan
pendapatnya.
Pasal 65 huruf d dan e UU
Nomor
11
Tahun
2012
menyebutkan tugas Pembimbing
Kemasyarakatan yaitu:
d. melakukan pendampingan,
pembimbingan, dan pengawasan
terhadap Anak yang berdasarkan
putusan pengadilan dijatuhi pidana
atau dikenai tindakan; dan
e. melakukan pendampingan,
pembimbingan, dan pengawasan
terhadap Anak yang memperoleh
asimilasi, pembebasan bersyarat,
cuti menjelang bebas, dan cuti
bersyarat.
Saat ini yang terjadi seringkali
tidak ada penetapan Hakim PN
sebagai dasar Bapas melaksanakan

PU

SA
N

EV

BP

H
N

1

Rekomendasi
ubah cabut
tetap
√

Pasal
65
huruf d
dan e

√
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Pasal

UU No Pasal
11
80
Tahun
2012
tentang
SPPA

Rekomendasi
ubah cabut
tetap

√

Analisis
tugas mengawasi pidana yang
dijatuhkan oleh hakim terhadap
seorang anak.
Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 11
Tahun 2012 menyebutkan Pidana
pembinaan di dalam lembaga
dilakukan di tempat pelatihan kerja
atau lembaga pembinaan yang
diselenggarakan,
baik oleh
pemerintah
maupun
swasta,
sedangkan Pasal 80 ayat (4)
menyebutkan Anak yang telah
menjalani 1/2 (satu perdua) dari
lamanya pembinaan di dalam
lembaga dan tidak kurang dari 3
(tiga) bulan, berkelakuan baik
berhak mendapatkan pembebasan
bersyarat. Yang jadi persoalan
adalah tidak adanya pengaturan
lebih lanjut mengenai proses
pemberian pembebasan bersyarat
terhadap pidana pembinaan yang
diselenggarakan oleh lembaga di
luar Kemenkumham, mengingat
proses pembebasan bersyarat
merupakan produk hukum yang
dikeluarkan oleh Kemenkumham,
dan terdapat persyaratan atau
unsur yang harus dipenuhi dalam
pemberian pembebasan bersyarat.
Mengenai
pengaturan
mengenai pemberian pembebasan
bersyarat ditemukan dalam Pasal
80 ayat (4) dan Pasal 81 ayat (4) UU
Nomor 11 Tahun 2012, dimana
disebutkan pembebasan bersyarat
diberikan terhadap anak yang
dijatuhi hukuman pembinaan di
dalam lembaga dan pidana penjara
di LPKA.

PU

SA
N

EV

BP

3

PUU

H
N

No

4

UU No Pasal
11
81
Tahun
2012
tentang
SPPA

√
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No

PUU

Pasal

Rekomendasi
ubah cabut
tetap

Analisis

BP

H
N

Seharusnya
pembebasan
bersyarat juga diberikan terhadap
jenis pidana yang lain yaitu pidana
dengan syarat dan pidana pelatihan
kerja karena semua jenis pidana
merupakan
pembatasan
bagi
seorang
anak
dan
demi
kepentingan terbaik bagi anak
maka seharusnya pembebasan
bersyarat dapat juga diberikan
kepada jenis pidana yang lainnya.

E. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Undang-undang ini tidak memenuhi seluruh Prinsip-Prinsip yang menjadi

EV

dasar pengujian, prinsip yang tidak terpenuhi yaitu Prinsip Pencegahan Korupsi
sedangkan Prinsip yang terpenuhi yaitu Prinsip NKRI, Prinsip Keadilan, Prinsip
Demokrasi, dan Prinsip Kepastian Hukum.

SA
N

Prinsip pencegahan korupsi seharusnya menjadi prinsip yang penting dan
krusial untuk dipenuhi oleh Undang-Undang Bantuan Hukum, karena sifat dari
Undang-Undang Bantuan Hukum terkait erat dengan pengelolaan dana APBN
yang diperuntukan bagi bantuan hukum masyarakat tidak mampu. Dari pasalpasal yang tertuang di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum tidak ditemukan

PU

Pasal yang secara spesifik berisi mekanisme penanganan korupsi dan
pencegahan korupsi, pengaturan akuntabillitas hanya terdapat Pada Pasal 2
yang hanya berisi asas tetapi tidak terdapat pasal yang bersifat operasional.
Oleh sebab itu Undang-Undang Bantuan Hukum perlu untuk diubah dengan
memasukan ketentuan pencegahan korupsi.
Selain Prinsip di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum terdapat tiga
indikator yang seharusnya harus terpenuhi melalui undang-undang tersebut,

yaitu:
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1) Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan pengaruh asing dalam bidang
politik, hukum, keamanan dan pemerintahan (Prinsip NKRI)
2) Indikator adanya aturan yang jelas tentang peningkatan kesempatan dan
kemampuan daya olah dalam bidang politik, hukum, keamanan dan
pemerintahan di dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan dan

H
N

kemandirian bangsa (Prinsip NKRI)
3) Indikator Adanya aturan yang memberikan pengakuan pada hak minoritas
(Prinsip Demokrasi)

4) Adanya aturan yang menjamin peluang yang sama bagi setiap orang untuk

secara logis (Prinsip Demokrasi)

BP

memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan

Selain Indikator di atas terdapat indikator yang tidak terpenuhi tetapi

EV

tidak bertentangan dengan indikator yang ada yaitu indikator:
1) Adanya aturan yang jelas yang menjamin pola pembangunan bidang politik,
hukum, keamanan dan pemerintahan yang sesuai dengan generasi kini dan

SA
N

akan datang (Prinsip Keadilan)

2) Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat hukum adat,
masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya (Prinsip
Keadilan)

3) Adanya aturan yang jelas mewajibkan diperhatikannya prinsip kehati-hatian

PU

dalam setiap perbuatan pemerintah (Prinsip Demokrasi)

4) Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative
yang akan muncul dalam setiap perbuatan pemerintah (Prinsip Demokrasi)

5) Adanya pembentukan aturan perundang-undangandi bidang politik, hukum,
keamanan dan pemerintahan yang berdasarkan kajian ilmiah (scientific
based) (Prinsip Kepastian Hukum)
Ketidak terpenuhan indikator di atas bukan berarti pengaturan yang terdapat
dalam Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut melanggar indikator yang
ada, melainkan karena karakteristik materi muatan yang tertuang dalam
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undang-undang tersebut memang tidak memerlukan pengaturan sebagaimana
tertuang dalam indikator di atas dan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi
terhadap keseluruhan pasal yang ada tidak terdapat materi muatan yang
bertentangan dengan indikator di atas.
Selain keterpenuhan prinsip di atas, terdapat pula pasal-pasal yang perlu

H
N

untuk dilakukan perubahan sebanyak 1 Pasal karena berdasarkan hasil analisis
dan evaluasi terdapat potensi permasalahan di dalamnya, sebagaimana

Pasal

UU No Pasal
16
1 ayat
Tahun (2)
2011
tenta
ng
Bantu
an
Huku
m

Rekomendasi
ubah cabut tetap
√

PU

SA
N

1

PUU

EV

No

BP

diuraikan sebagai berikut:

Analisis

Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 16
Tahun 2011 menyebutkan “Penerima
Bantuan Hukum adalah orang atau
kelompok orang miskin”. Dan Pasal 5
ayat (1) menyebutkan “Penerima
Bantuan
Hukum
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
meliputi setiap orang atau kelompok
orang miskin yang tidak dapat
memenuhi hak dasar secara layak dan
mandiri”, dari kedua pasal tersebut
menunjukan bahwa yang dapat secara
langsung
dikategorikan
sebagai
penerima bantuan hukum adalah orang
atau kelompok orang miskin yang tidak
dapat memenuhi hak dasar. Padahal di
beberapa undang-undang seperti UU
SPPA, UU HAM, UU Perlindungan Anak
menyebutkan bahwa seorang anak
berhak untuk mendapatkan bantuan
hukum oleh sebab itu perlu adanya
perubahan
terhadap
ketentuan
mengenai “penerima bantuan hukum”
yakni dengan memasukan frasa “setiap
anak yang berhadapan dengan hukum”
ke dalam ketentuan “penerima bantuan
hukum”.
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F. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang
Undang-undang ini telah memenuhi seluruh Prinsip-Prinsip yang menjadi
dasar pengujian, yaitu Prinsip Pencegahan Korupsi sedangkan Prinsip yang
terpenuhi yaitu Prinsip NKRI, Prinsip Keadilan, Prinsip Demokrasi, Prinsip

H
N

Kepastian Hukum dan Prinsip Pencegahan Korupsi
Selain Indikator di atas terdapat indikator yang tidak terpenuhi tetapi
tidak bertentangan dengan indikator yang ada yaitu indikator:

1) Adanya aturan yang menjamin peluang yang sama bagi setiap orang untuk

secara logis (Prinsip Demokrasi)

BP

memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan

2) Adanya pembentukan aturan perundang-undangan di bidang politik,

EV

hukum, keamanan dan pemerintahan yang berdasarkan kajian ilmiah
(scientific based) (Prinsip Kepastian Hukum)
Ketidak terpenuhan indikator di atas bukan berarti pengaturan yang terdapat

SA
N

dalam Undang-Undang Perubahan Perlindungan Saksi dan Korban tersebut
melanggar indikator yang ada, melainkan karena karakteristik materi muatan
yang tertuang dalam undang-undang tersebut memang tidak memerlukan
pengaturan sebagaimana tertuang dalam indikator di atas dan berdasarkan
hasil analisis dan evaluasi terhadap keseluruhan pasal yang ada tidak terdapat

PU

materi muatan yang bertentangan dengan indikator di atas.
Selain keterpenuhan prinsip di atas, terdapat pula pasal-pasal yang perlu

untuk dilakukan pencabutan sebanyak 1 Pasal karena berdasarkan hasil analisis

dan evaluasi terdapat potensi permasalahan di dalamnya, sebagaimana
diuraikan sebagai berikut:

No
1

PUU

Pasal

UU No 21 Pasal 43
Tahun
2007

Rekomendasi
ubah cabut tetap
√

Analisis
Pasal 43 terdapat potensi
permasalahan
yang
terkait
dengan perumusan norma. Di
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No

PUU

Pasal

Rekomendasi
ubah cabut tetap

dalam Pasal tersebut di sebutkan
“Ketentuan
mengenai
perlindungan saksi dan korban
dalam perkara tindak pidana
perdagangan orang dilaksanakan
berdasarkan
Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban,
kecuali ditentukan lain dalam
Undang-Undang ini” ketentuan ini
mengakibatkan
adanya
pembatasan
di
dalam
implementasinya juga membatasi
keberlakuan sebuah norma.
Adanya norma yang menyebutkan
secara tegas menyebutkan nomor
dan tahun dari sebuah undangundang menunjukan bahwa
penormaan tersebut memang
secara terbatas harus terkait
dengan peraturan yang dimaksud
dan tidak dapat ditafsirkan
berbeda, hal ini tentu akan
menimbulkan
masalah
dikemudian
hari
bilamana
peraturan yang dirujuk telah
mengalami perubahan atau telah
dicabut sehingga secara otomatis
Pasal yang merujuk pada aturan
tersebut tidak dapat dilaksanakan
atau tidak berlaku.

PU

SA
N

EV

BP

H
N

tentang
Pembera
ntasan
TPPO

Analisis

G. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
Undang-undang ini tidak memenuhi seluruh Prinsip-Prinsip yang menjadi
dasar pengujian, prinsip yang tidak terpenuhi yaitu Prinsip Keadilan sedangkan
Prinsip yang terpenuhi yaitu Prinsip NKRI, Prinsip Demokrasi, Prinsip Kepastian
Hukum, dan Prinsip Pencegahan Korupsi
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Prinsip keadilan seharusnya menjadi prinsip yang diperhatikan dalam
upaya memberikan perlindungan saksi dan korban, terutama saksi dan korban
yang masuk ke dalam kelompok masyarakat rentan seperti masyarakat miskin,
masyarakat adat, perempuan dan anak, karena upaya perlindungan secara
sosiologis antara masyarakat rentan dan tidak rentan memiliki tingkat

H
N

perlindungan yang berbeda. Dari pasal-pasal yang tertuang di dalam UndangUndang Perubahan Perlindungan Saksi dan Korban tidak ditemukan Pasal yang
secara spesifik berisi pemberian perlindungan khusus terhadap kelompok
rentan. Oleh sebab itu Undang-Undang ini perlu untuk diubah dengan

rentan untuk mendapat perlindungan.

BP

memasukan ketentuan yang memberikan perlakuan khsus terhadap kelompok

Selain Prinsip di dalam Undang-Undang Perubahan Perlindungan Saksi

EV

dan Korban terdapat tiga indikator yang seharusnya harus terpenuhi melalui
undang-undang tersebut, yaitu:

1) Adanya aturan mengenai tindakan atas peraturan-peraturan-peraturan

SA
N

yang bertentangan atau tumpang tindih di bidang Politik, Hukum, Keamanan
dan Pemerintahan (Prinsip Kepastian Hukum)

2) Adanya aturan yang memberikan pengakuan pada hak minoritas (Prinsip
Demokrasi)

Selain Indikator di atas terdapat indikator yang tidak terpenuhi tetapi

PU

tidak bertentangan dengan indikator yang ada yaitu indikator:

3) Adanya aturan yang jelas tentang peningkatan kesempatan dan kemampuan
daya olah dalam bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan di
dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian bangsa
(Prinsip NKRI)
4) Adanya aturan yang menjamin peluang yang sama bagi setiap orang untuk
memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan
secara logis (Prinsip Demokrasi)
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5) Adanya pembentukan aturan perundang-undangan di bidang politik,
hukum, keamanan dan pemerintahan yang berdasarkan kajian ilmiah
(scientific based) (Prinsip Kepastian Hukum)
6) Adanya aturan yang jelas mengenai pencegahan korupsi. (Prinsip
Pencegahan Korupsi)

H
N

7) Adanya aturan yang jelas yang menjamin pola pembangunan bidang politik,
hukum, keamanan dan pemerintahan yang sesuai dengan generasi kini dan
akan datang (Prinsip Keadilan)

Ketidak terpenuhan indikator di atas bukan berarti pengaturan yang terdapat

BP

dalam Undang-Undang Perubahan Perlindungan Saksi dan Korban tersebut
melanggar indikator yang ada, melainkan karena karakteristik materi muatan
yang tertuang dalam undang-undang tersebut memang tidak memerlukan

EV

pengaturan sebagaimana tertuang dalam indikator di atas dan berdasarkan
hasil analisis dan evaluasi terhadap keseluruhan pasal yang ada tidak terdapat
materi muatan yang bertentangan dengan indikator di atas.

SA
N

Selain keterpenuhan prinsip di atas, terdapat pula pasal-pasal yang perlu
untuk dilakukan perubahan sebanyak 2 Pasal karena berdasarkan hasil analisis
dan evaluasi terdapat potensi permasalahan di dalamnya, sebagaimana
diuraikan sebagai berikut:
PUU

PU

No
1

UU No 31
Tahun
2014
tentang
Perubah
an UU No
13 Tahun
2006
tentang
Perlindu
ngan

Pasal

Pasal 5
angka (1)
huruf f, g
dan h

Rekomendasi
ubah cabut tetap
√

Analisis
Hak
mendapatkan
informasi merupakan salah satu
hak yang diberikan terhadap saksi
dan korban namun pengaturan
hak atas informasi tersebut tidak
didukung dengan pengaturan
lebih lanjut mengenai hak
tersebut, padahal hak tersebut
bersifat
teknis
sehingga
diperlukan adanya prosedur dan
tata cara guna memperoleh hak
tersebut, untuk itu diperlukan
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No

PUU

Pasal

Rekomendasi
ubah cabut tetap

Saksi dan
Korban

H
N

√

SA
N
PU

adanya pengaturan lebih lanjut
terhadap
pemenuhak
hak
tersebut.
Kewajiban yang diatur
dalam Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2014
sebenarnya
memberikan
perlindungan bagi Saksi, Korban,
Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor
atas kesaksian dan/atau laporan
yang diberikan yaitu dengan
memerintahkan untuk menunda
hingga kasus yang ia laporkan
atau ia berikan kesaksian telah
diputus oleh pengadilan dan
memperoleh kekuatan hukum
tetap. Namun hal tersebut masih
berpotensi bermasalah karena
tidak ada pengaturan lebih lanjut
mengenai hal tersebut, tidak
terdapat
ketentuan
yang
menerangkan “wajib ditunda”
dalam proses ditingkat mana?
Pendidikan/penuntutan/pemeriks
aan pengadilan dan apakah
penundaan tersebut memerlukan
surat penetapan atau surat
perintah? Hal ini yang seharusnya
perlu diatur lebih lanjut.

BP

UU No 31 Pasal 10
Tahun
ayat (2)
2014
tentang
Perubah
an UU No
13 Tahun
2006
tentang
Perlindu
ngan
Saksi dan
Korban

EV

2

Analisis

H. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun
Undang-undang ini telah memenuhi seluruh Prinsip-Prinsip yang menjadi
dasar pengujian, yaitu Prinsip Pencegahan Korupsi sedangkan Prinsip yang
terpenuhi yaitu Prinsip NKRI, Prinsip Keadilan, Prinsip Demokrasi, Prinsip
Kepastian Hukum dan Prinsip Pencegahan Korupsi.
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Selain Prinsip di dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat tiga
indikator yang seharusnya harus terpenuhi melalui undang-undang tersebut,
yaitu:
1) Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative
yang akan muncul dalam setiap perbuatan pemerintah

H
N

Perlu perubahan atas PP ini dengan menambahkan pengaturan khusus
mengenai hal ini. Bahkan perlu juga perubahan atas UU SPPA dengan
menambahkan pasal yang berisi “jika terdapat perlakuan yang salah atau
bertentangan dengan UU SPPA ini (PP Diversi) yang dilakukan oleh penyidik,

BP

penuntut umum, hakim, yang mengakibatkan dampak negatif kepada
pelaku/korban anak maka perlu adanya kewajiban menghitung dampak
negatif yang terjadi akibat perbuatan tersebut”.

EV

2) Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik

Tidak ditemukan rumusan pasal dalam PP ini yang mengatur tentang akses
informasi publik, sehingga kewajiban penyediaan informasi maupun akses

SA
N

pemenuhan hak informasi tidak secara tegas di jamin oleh PP ini. Padahal
berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA
disebutkan: Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas: “.....c. kemudahan
dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara”.

Walaupun Pasal 90 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA disebutkan:

PU

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak
Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Presiden, tetapi karena PP tersebut merupakan salah satu aturan pelaksana
dari UU SPPA maka tetap perlu norma mengenai akses informasi
sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA.

3) Adanya aturan yang menjamin peluang yang sama bagi setiap orang untuk
memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan
secara logis.
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Tidak ditemukan rumusan pasal dalam PP ini mengenai aturan yang
menjamin peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian
terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis. Hal ini
terkait dengan tidak ditemukannya akses informasi publik dalam PP ini
sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan penilaian terhadap

H
N

kinerja dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu perlu perubahan atas PP
ini dengan menambahkan pengaturan khusus mengenai hal ini. Bahkan
perlu juga perubahan atas UU SPPA dengan menambahkan pasal yang berisi
“jaminan peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian

yang sedang dan telah ditangani”.

BP

terhadap jalannya proses penyelesaian secara diversi terhadap kasus anak

Selain Indikator di atas terdapat indikator yang tidak terpenuhi tetapi

EV

tidak bertentangan dengan indikator yang ada yaitu indikator:
1) Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan pengaruh asing dalam bidang
politik, hukum, keamanan dan pemerintahan (Prinsip NKRI)

SA
N

2) Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat hukum adat,
masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya (Prinsip
Keadilan)

3) Adanya aturan yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat,
kebebasan persuratkabaran, kebebasan berkumpul dan kebebasan

PU

beragama

4) Adanya aturan yang memberikan pengakuan pada hak minoritas
Ketidak terpenuhan indikator di atas bukan berarti pengaturan yang terdapat
dalam PP tersebut melanggar indikator yang ada, melainkan karena

karakteristik materi muatan yang tertuang dalam PP tersebut memang tidak
memerlukan pengaturan sebagaimana tertuang dalam indikator di atas dan
berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap keseluruhan pasal yang ada
tidak terdapat materi muatan yang bertentangan dengan indikator di atas.
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Selain keterpenuhan prinsip di atas, terdapat pula pasal-pasal yang perlu
untuk dilakukan perubahan sebanyak 2 Pasal karena berdasarkan hasil analisis
dan evaluasi terdapat potensi permasalahan di dalamnya, sebagaimana
diuraikan sebagai berikut:

1

PP No Pasal
65
80
Tahun
2015
tentang
Pedom
an
Pelaksa
naan
Diversi

2

PP No
65
Tahun
2015
tentang
Pedom
an
Pelaksa
naan
Diversi

√

PU

SA
N

Pasal
81 ayat
(1) dan
(2)

Rekomendasi
ubah cabut tetap
√

Analisis
Pasal ini hanya berisi pengaturan
pendidikan,
pembinaan
dan
pembimbingan kepada LPKS semata,
padahal di dalam UU SPPA lembaga
yang melakukan pembinaan tidak
hanya LPKS tetapi termasuk juga
LPKA dan LPAS. Oleh sebab itu perlu
mengubah aturan tersebut dengan
menambahkan LPAS dan LPKA dalam
proses
mendidik
anak
yang
berhadapan dengan hukum.
(1)
Program pendidikan yang
dilakukan oleh LPKS, terdiri
atas:
a. pendidikan formal;
b. program kejar paket A; dan
c. pendidikan layanan khusus.
(2) Dalam hal di dalam LPKS tidak
menyelenggarakan
program
pendidikan, pendidikan terhadap
Anak dilakukan dengan memanggil
guru ke LPKS atau menitipkan Anak
ke sekolah terdekat.
Dari ketentuan di atas secara jelas
menyebutkan pola pendidikan yang
diselenggarakan
oleh
LPKS,
sedangkan di dalam PP ini tidak
terdapat satu pengaturanpun yang
membahas pola pendidikan di LPAS
dan LPKA. Oleh sebab itu perlu
mengubah aturan tersebut dengan
menambahkan pengaturan pola
pendidikan di LPKA dan LPAS.

H
N

Pasal

BP

PUU

EV

No
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I. Perpres Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu
Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana
Anak
Peraturan Presiden ini tidak memenuhi seluruh Prinsip-Prinsip yang
menjadi dasar pengujian, prinsip yang tidak terpenuhi yaitu Prinsip Pencegahan

Prinsip Demokrasi, dan Prinsip Kepastian Hukum.

H
N

Korupsi sedangkan Prinsip yang terpenuhi yaitu Prinsip NKRI, Prinsip Keadilan,

Dari pasal-pasal yang tertuang di dalam Peraturan Presiden tersebut
tidak ditemukan Pasal yang secara spesifik berisi mekanisme penanganan

BP

korupsi dan pencegahan korupsi, tidak terpenuhinya prinsip pencegahan
korupsi, karena sifat materi muatan yang terkandung dalam Peraturan Presiden
tersebut memang tidak memerlukan hal tersebut.

EV

Selain Prinsip di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum terdapat dua
indikator yang seharusnya harus terpenuhi melalui undang-undang tersebut,
yaitu:

SA
N

1) Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan pengaruh asing dalam bidang
politik, hukum, keamanan dan pemerintahan (Prinsip NKRI)

Indikator ini terkait dengan kemungkinan adanya bantuan pembiayaan
pelaksanaan Diklat oleh Asing, walaupun terdapat aturan yang jelas
penyelenggaraan Diklat dibiayai oleh APBN namun terdapat aturan yang

PU

membatasi kemungkinan adanya pembiayaan diklat oleh lembaga asing.

2) Indikator Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik (Prinsip
Demokrasi)
Pada aturan di atas tidak terdapat satu ketentuanpun yang mengatur

tentang penyebarluasan informasi terkait diklat padahal diklat ini
merupakan bagian penting dalam penyebarluasan informasi dan
pemahaman mengenai SPPA
Selain Indikator di atas terdapat indikator yang tidak terpenuhi tetapi
tidak bertentangan dengan indikator yang ada yaitu indikator:
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1) Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat hukum adat,
masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya. (Prinsip
Keadilan)
2) Adanya aturan yang menjadikan semangat perlindungan rakyat (Prinsip
Demokrasi)

H
N

3) Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative
yang akan muncul dalam setiap perbuatan pemerintah (Prinsip
Demokrasi)

4) Adanya aturan yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat,

beragama (Prinsip Demokrasi)

BP

kebebasan persuratkabaran, kebebasan berkumpul dan kebebasan

5) A Adanya aturan yang memberikan pengakuan pada hak minoritas (Prinsip

EV

Demokrasi)

6) Adanya aturan yang menjamin peluang yang sama bagi setiap orang untuk
memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan

SA
N

secara logis (Prinsip Demokrasi)

7) Adanya pembentukan aturan perundang-undangandi bidang politik, hukum,
keamanan dan pemerintahan yang berdasarkan kajian ilmiah (scientific

based) (Prinsip Kepastian Hukum)

8) Adanya aturan mengenai tindakan atas peraturan-peraturan-peraturan

PU

yang bertentangan atau tumpang tindih di bidang Politik, Hukum, Keamanan

dan Pemerintahan (Prinsip Kepastian Hukum)

Ketidak terpenuhan indikator di atas bukan berarti pengaturan yang terdapat
dalam Peraturan Presiden tersebut melanggar indikator yang ada, melainkan
karena karakteristik materi muatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden
tersebut memang tidak memerlukan pengaturan sebagaimana tertuang dalam
indikator di atas dan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap
keseluruhan pasal yang ada tidak terdapat materi muatan yang bertentangan
dengan indikator di atas.
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Selain keterpenuhan prinsip di atas, terdapat pula pasal-pasal yang perlu
untuk dilakukan perubahan sebanyak 1 Pasal karena berdasarkan hasil analisis
dan evaluasi terdapat potensi permasalahan di dalamnya, sebagaimana
diuraikan sebagai berikut:
Analisis
Pasal 6 ayat 2 Perpres Nomor 175 Tahun
2014 disebutkan secara terperinci
mengenai peserta diklat terpadu terkait
pelaksanaan SPPA. Dari ketentuan
tersebut tidak menyebutkan adanya
“tenaga pendidik” padahal terhadap
pelaksanaan SPPA objek utamanya
adalah anak yang sudah tentu masih
tergolong pada usia belajar dan
terhadap keberlangsungan pendidikan
merupakan jaminan yang diberikan
dalam UU SPPA, oleh sebab itu perlu
adanya penambahan “tenaga pendidik”
agar terlibat dalam rangkaian proses
pelaksanaan SPPA dalam hal pembinaan
pendidikan bagi anak.

H
N

Perpr Pasal
es
6 ayat
Nomo (2)
r 175
Tahun
2014
tenta
ng
Dikalt
Terpa
du
SPPA

Rekomendasi
ubah cabut tetap
√

BP

Pasal

SA
N

1

PUU

EV

No

J. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Lembaga Penempatan Anak Sementara
Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) ini tidak

PU

memenuhi seluruh Prinsip-Prinsip yang menjadi dasar pengujian, prinsip yang
tidak terpenuhi yaitu Prinsip NKRI dan Prinsip Keadilan, sedangkan Prinsip yang

terpenuhi yaitu Prinsip Demokrasi, Prinsip Kepastian Hukum, dan Prinsip
Pencegahan Korupsi.
Namun ketidakpenuhan Prinsip tersebut bukan berarti Permenkumham

tersebut melanggar Prinsip NKRI dan Prinsip Keadilan, karena sifat materi
muatan yang terkandung dalam Permenkumham tersebut memang tidak
memerlukan pengaturan sebagaimana yang terdapat di dalam indikatorindikator pada kedua Prinsip tersebut.
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Berdasarkan analisis dan evaluasi keseluruhan pasal tidak terdapat
ketentuan yang memerlukan perubahan.

K. Permenkumham Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) ini tidak

H
N

memenuhi seluruh Prinsip-Prinsip yang menjadi dasar pengujian, prinsip yang
tidak terpenuhi yaitu Prinsip NKRI dan Prinsip Keadilan, sedangkan Prinsip yang
terpenuhi yaitu Prinsip Demokrasi, Prinsip Kepastian Hukum, dan Prinsip

BP

Pencegahan Korupsi.

Namun ketidakpenuhan Prinsip tersebut bukan berarti Permenkumham
tersebut melanggar Prinsip NKRI dan Prinsip Keadilan, karena sifat materi
muatan yang terkandung dalam Permenkumham tersebut memang tidak

EV

memerlukan pengaturan sebagaimana yang terdapat di dalam indikatorindikator pada kedua Prinsip tersebut.

Berdasarkan analisis dan evaluasi keseluruhan pasal tidak terdapat

PU

SA
N

ketentuan yang memerlukan perubahan.
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BAB III
ANALISIS POTENSI TUMPANG TINDIH NORMA

Analisis potensi tumpang tindih norma pada dasarnya merupakan bagian

H
N

dari proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Pada
tahap ini semua peraturan perundang-undangan yang menjadi lingkup kegiatan
akan dilakukan analisis untuk melihat adanya potensi tumpang tindih pengaturan
yang ada, baik dalam satu peraturan perundang-undangan maupun antar

BP

peraturan perundang-undangan. Analisis potensi tumpang tindih yang dilakukan
menitikberatkan ke dalam empat aspek yaitu: 1) kewenangan; 2) penegakan
hukum; 3) perlindungan; 4) hak dan kewajiban, sebagai tautan penilaian terhadap

hukum pidana anak.

EV

harmonisasi dan sinkorinisasi pengaturan khususnya yang terkait dengan sistem

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sinkron berarti terjadi atau

SA
N

berlaku pada waktu yang sama; serentak; sejalan; sejajar; sesuai; selaras., kata
sinkronisasi berarti perihal menyinkronkan, penyerentakan. “Harmonisasi”
berasal dari kata “harmoni”, yang berarti keselarasan, kecocokan, keserasian (M
Dahlan al Barry, 1995: 185). Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (2005) diartikan
upaya mencari keselarasan. Dalam Collins Cobuild Dictionary (1991) ditemukan

PU

kata harmonious dan harmonize dengan penjelasan sebagai berikut: Pertama,
“a relationship, agreement etc. that is harmonious is friendly and peaceful”; kedua,
“things which are harmonious have parts which make up an attractive whole and
which are in proper proportion to each other”; ketiga, “when people harmonize,
they agree about issues or subjects in a friendly, peaceful ways; suitable,
reconcile”; keempat, “If you harmonize two or more things, they fit in with each
other is part of a system, society etc”.
Dari uraian di atas dapat ditarik dari perumusan pengertian sinkronisasi dan
harmonisasi tersebut di atas, antara lain adalah: pertama, adanya hal-hal yang
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bertentangan, kejanggalan; kedua, menyelaraskan hal-hal yang bertentangan
secara proporsional agar membentuk suatu sistem; ketiga, suatu proses atau
suatu upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan,
dan keseimbangan; serta keempat, kerja sama antara berbagai faktor yang
sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang

Wicipto

Setiadi

pengharmonisasian

memberikan

adalah

upaya

pengertian
untuk

H
N

luhur.
secara

singkat

bahwa

menyelaraskan, menyesuaikan,

memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan

BP

perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang
lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain
peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling

EV

bertentangan atau tumpang tindih (overlaping). Hal ini merupakan konsekuensi
dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan dilakukan
pengharmonisasian maka akan tergambar dengan jelas bahwa suatu peraturan

SA
N

perundang-undangan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan
sistem peraturan perundang-undangan.
Setidaknya ada tiga alasan lain mengapa harmonisasi peraturan perundang-

undangan perlu dilakukan, yaitu: Pertama, peraturan perundang-undangan
merupakan bagian integral dari sistem hukum. Peraturan perundang-undangan

PU

sebagai suatu sistem atau sub sistem dari sistem yang lebih besar tentu harus
memenuhi ciri-ciri antara lain ada saling keterkaitan dan saling tergantung dan

merupakan satu kebulatan yang utuh. Pengikat dari sistem hukum tersebut adalah
Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Beberapa
azas yang lazim digunakan di sini adalah lex superior derogate lex inferiory

(peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah) , lex
posterior derogate lex priory (peraturan yang lebih baru mengalahkan peraturan
yang lama), dan lex spesialis derogate lex generally (peraturan yang lebih khusus
mengalahkan yang umum). Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga
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keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perundangundangan sebagai sistem agar berfungsi secara efektif. Kedua,

peraturan

perundang-undangan dapat diuji (judicial review) baik secara materiil maupun
formil. Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menentukan antara lain bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji

H
N

peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap UndangUndang. Kemudian Pasal 24 C ayat (1) antara lain menentukan bahwa Mahkamah
Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Berhubung dengan itu, pengharmonisasian peraturan perundang-undangan

BP

sangat strategis fungsinya sebagai upaya preventif untuk mencegah diajukannya
permohonan pengujian peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan
kehakiman yang berkompeten. Ketiga, menjamin proses pembentukan peraturan

EV

perundang-undangan dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum. Proses
pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara taat asas
dalam rangka membentuk peraturan perundang-undangan yang baik yang

SA
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memenuhi berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara
penyampaian dan pembahasan, teknis penyusunan serta pemberlakuannya
dengan membuka akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Dengan
demikian peraturan perundang-undangan dapat menjadi sarana yang penting
untuk menjaga hubungan yang sinergis antar warga masyarakat dan antara warga

PU

masyarakat dengan pemerintah, serta pemerintah dan pemerintah untuk
mewujudkan tujuan bersama secara dinamis, tetapi tertib dan teratur.

A. Kewenangan Lembaga dan Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Pidana
Anak
Analisis terhadap potensi tumpang tindih kewenangan di dasarkan pada

penilaian terhadap kewenangan yang secara eksplisit tertuang dalam norma
peraturan perundang-undangan. Penilaian di lakukan dengan menyandingkan
beberapa norma yang terkait dan berhubungan baik yang terdapat dalam satu
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peraturan ataupun tersebar di beberapa peraturan. Di dalam Pokja Analisis dan
Evaluasi Hukum dalam rangka Membangun Sistem Hukum Pidana Anak penilaian
potensi tumpang tindih norma dilakukan terhadap 14 (empat belas) peraturan
perundang-undangan yang merupakan hasil inventarisasi peraturan yang telah
dilakukan sebelumnya.
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Dari peraturan yang telah dilakukan analisis potensi tumpang tindih norma
di dapat beberapa temuan dan keterkaitan yang berhubungan dengan aspek
kewenangan sebagai berikut:

1) Kewenangan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

BP

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan salah satu
kewenangan yang telah diberikan kepada beberapa institusi yang terkait
dengan sistem hukum pidana anak. Di dalam kewenangan pemantauan,

EV

evaluasi dan pelaporan yang tertuang dalam peraturan tersebut, secara
normatif memang tidak menggunakan istilah atau frasa yang sama tetapi
memiliki maksud yang sama karena berhubungan dengan objek yang sama

√

Pasal 94 ayat (3) UU No. 11
Tahun 2012 tentang SPPA

√

√

Pasal 73A
UU No. 35 Tahun 2014
tentang Perubahan UU No.
23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

√

Pasal 76 huruf a

PU

Ditjen HAM

√

Komnas HAM

KPAI

Pemantauan,
evaluasi,
dan
pelaporan
pelaksanaan
Sistem
Peradilan Pidana Anak
Dalam rangka efektivitas
penyelenggaraan
Perlindungan Anak, harus
melakukan koordinasi lintas
sektoral
melalui
pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan
melakukan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan

Kewenangan

Kewenagan Pemantauan, Evaluasi
dan Pelaporan

Keterangan

Lembaga

Kemeneg PP/PA

SA
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yaitu terhadap anak/hak anak.
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Ditjen HAM

√

√

√

Pasal 835
Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 29 Tahun
2015

PU

SA
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EV

bertugas dan berwenang
melakukan:
pengamatan
pelaksanaan
hak
asasi
manusia dan penyusunan
laporan hasil pengamatan
tersebut;
menyelenggarakan
fungsi:
pelaksanaan
pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di
bidang pemajuan hak asasi
manusia,
pelayanan
komunikasi
masyarakat,
kerjasama,
diseminasi,
penguatan, dan informasi hak
asasi
manusia,
serta
koordniasi
penyusunan
indikator
dan
profil
pembangunan hak asasi
manusia.

UU No. 35 Tahun 2014
tentang Perubahan UU No.
23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
Pasal 76 huruf c
UU No. 35 Tahun 2014
tentang Perubahan UU No.
23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
Pasal 89 ayat (3) huruf a
UU No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

H
N

mengumpulkan data dan
informasi
mengenai
Perlindungan Anak;
Kewenagan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Komnas HAM

dan

BP

perlindungan
pemenuhan Hak Anak;

Keterangan

KPAI

Kewenangan

Kemeneg PP/PA

Lembaga

Dari 3 (tiga) peraturan perundang-undangan tersebut diketahui
setidaknya terdapat empat lembaga yang memiliki kewenangan terhadap
objek yang sama, yaitu Kementerian Negara PP/PA, KPAI, Komnas HAM dan
Ditjen HAM. Kewenangan yang diperoleh oleh keempat lembaga tersebut
secara tegas disebutkan di dalam beberapa peraturan sebagaimana
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disebutkan dalam tabel di atas. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang
dilakukan kewenangan tersebut diberikan terhadap objek yang sama atau
merupakan salah satu bagian dari objek pengaturan yang terdapat pada
undang-undang yang berbeda yaitu mengatur mengenai “anak”.
Seperti diketahui “anak” merupakan objek utama di dalam Undang-

H
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Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
dan “anak” juga merupakan bagian dari objek pengaturan yang terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 52 ayat (2) yang menyebutkan “Hak anak adalah hak asasi

BP

manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh
hukum bahkan sejak dalam kandungan”.

Tersebarnya pengaturan kewenangan Pemantauan, evaluasi dan

EV

pelaporan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan seharusnya
diikuti dengan harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan kewenangan
terhadap lembaga yang melaksanakan, sehingga terdapat konsistensi

SA
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pengaturan.

Pengaturan yang ada saat ini berpotensi tumpang tindih dan

menyebabkan inefisiensi dalam pelaksanaan tugas sebuah lembaga

khususnya

terhadap

pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

yang

berhubungan dengan pemenuhan hak anak. Walaupun dalam UU SPPA

PU

disebutkan kewenangan tersebut terkait dengan pelaksanaan sistem
peradilan pidana anak, namun pemenuhan sistem peradilan anak
merupakan bagian dari pemenuhan HAM terhadap anak sebagaimana diatur
dalam Bagian Kesepuluh UU HAM mengenai Hak Anak, sehingga dapat
disimpulkan bahwa kewenangan yang telah didelegasikan kepada beberapa
lembaga memiliki tugas dan fungsi dengan objek yang sama.
Kesamaan tugas dan fungsi terhadap objek yang sama inilah yang
menyebabkan terjadinya inefisiensi. Walaupun inefisiensi tersebut belum
memicu konflik kewenangan antar lembaga, namun hal ini menyebabkan
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tidak optimalnya upaya pemenuhan terhadap hak-hak anak termasuk dalam
implementasi sistem peradilan pidana anak. Hal ini karena tiap-tiap lembaga
memiliki kebijakan yang berbeda-beda akibat dari kewenangan pemantauan
dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga. Hal ini juga
mengakibatkan penyediaan data juga menjadi tidak valid karena masing-

pada pengambilan kebijakan secara nasional.

H
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masing lembaga juga melakukan hal yang sama dan tentunya akan berimbas

Dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem
pidana anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

BP

juga dinilai berpotensi tidak efektif untuk dilaksanakan, kewenangan yang
diberikan kepada Kementerian PP/PA dan KPAI berdasarkan Pasal 94 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak didukung dengan

EV

pengaturan yang memberikan kewenangan untuk terlibat dalam proses
pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.
Tidak terlibatnya Kementerian Negara PP/PA dan KPAI karena tidak
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ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang
mengatur keterlibatan kedua institusi tersebut baik itu dalam proses diversi

yang terdapat pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan
perkara juga dalam proses peradilan anak, hal inilah yang pasti
menyebabkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tidak akan optimal,

PU

karena lembaga yang diberikan kewenangan tidak terlibat secara penuh di
dalam proses penyelesaian perkara anak.
Dalam hal pelaporan pun tidak terdapat pengaturan kewajiban yang

mengharuskan pemberian laporan pelaksanaan penyelesaian perkara yang
melibatkan anak kepada kedua institusi tersebut, sebagaimana terlihat
dalam tabel berikut:

Peraturan
Pasal terkait pelaporan
Pihak
UU No. 11 Tahun Pasal 14 ayat (3) menyebutkan:
Atasan langsung
2012
tentang Dalam hal kesepakatan Diversi tidak
SPPA
dilaksanakan dalam waktu yang
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Pasal terkait pelaporan
ditentukan,
Pembimbing
Kemasyarakatan segera melaporkannya
kepada pejabat yang bertanggung
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
Pasal 21 ayat (5)
Instansi
pemerintah
dan
LPKS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b wajib menyampaikan laporan
perkembangan anak kepada Bapas
secara berkala setiap bulan.
Pasal 12 ayat (2)
Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan
oleh atasan langsung pejabat yang
bertanggung jawab di setiap tingkat
pemeriksaan ke pengadilan negeri
sesuai dengan daerah hukumnya dalam
waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak
kesepakatan dicapai untuk memperoleh
penetapan.

Pihak

BAPAS

H
N

Peraturan

EV

BP

Pengadilan
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Ketiadaan pengaturan yang mendukung kewajiban pemberian laporan

juga akan berdampak pada tidak optimalnya proses pemantauan, padahal
kewenangan pemantauan yang diberikan tidak sekedar bersifat monitoring
semata tetapi terdapat fungsi pengawasan di dalamnya sebagaimana diatur

PU

dalam Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 “Dalam rangka
meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak
Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak
Indonesia yang bersifat independen”.
Dari berbagai uraian di atas dapat diketahui bahwa kewenangan

berupa pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang diberikan kepada
beberapa lembaga tidak akan berjalan optimal dan akan menyebabkan
inefisiensi. Oleh sebab itu perlu adanya perubahan pengaturan dan
simplifikasi kelembagaan. Perubahan pengaturan diperlukan terhadap
penambahan kewajiban pelaporan kepada lembaga yang melaksanakan
54

pemantauan atas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, sedangkan
simplifikasi kelembagaan diperlukan karena terjadinya potensi tumpang
tindih tugas dan fungsi terhadap lembaga sebagaimana uraian di atas.

2) Kewenangan Pendidikan, Pembinaan dan Pembimbingan

H
N

Tahap pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan merupakan bagian
penting dalam proses sistem peradilan pidana anak, dalam proses tersebut
kewnanangan terhadap penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, dan
pembimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diberikan

Peksos Profesional

LPKA

BAPAS

LPAS

Pembimbing
Kemasyarakatan

LPKS
√

EV
√

SA
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mengikutsertakan
dalam
program
pendidikan,
pembinaan,
dan
pembimbingan di instansi
pemerintah atau LPKS di
instansi yang menangani
bidang kesejahteraan sosial,
Bapas
wajib melakukan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
program
pendidikan, pembinaan, dan
pembimbingan kepada Anak
Penelitian kemasyarakatan,
pendampingan,
pembimbingan,
dan
pengawasan terhadap Anak
dilakukan oleh Pembimbing
Kemasyarakatan.
Melakukan pendampingan,
pembimbingan, dan

PU

Kewenagan Pendidikan, Pembinaan dan Pembimbingan

Kewenangan

Instansi Pemerintah

Lembaga

BP

kepada beberapa lembaga sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut:
Keterangan

Pasal 21 ayat (1)
huruf b UU No. 11
Tahun
2012
tentang SPPA

√

Pasal 21 ayat (3)
UU No. 11 Tahun
2012
tentang
SPPA
√

Pasal 64 ayat (1)
UU No. 11 Tahun
2012
tentang
SPPA

√

Pasal 65 huruf d
UU No. 11 Tahun
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Peksos Profesional

2012
SPPA

tentang

Pasal 65 huruf e
UU No. 11 Tahun
2012
tentang
SPPA

EV

BP

√

SA
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melakukan pendampingan,
pembimbingan, dan
pengawasan terhadap Anak
yang memperoleh
asimilasi,
pembebasan
bersyarat, cuti menjelang
bebas, dan cuti bersyarat.
membimbing, membantu,
melindungi,
dan
mendampingi Anak dengan
melakukan konsultasi sosial
dan
mengembalikan
kepercayaan diri Anak;
memberikan pendampingan
dan advokasi sosial;
LPAS
wajib
menyelenggarakan
pendidikan, pelatihan
keterampilan,
dan
pemenuhan hak lain sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
LPKA
wajib
menyelenggarakan
pendidikan,
pelatihan
keterampilan, pembinaan,
dan pemenuhan hak lain
sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundangundangan.

Keterangan

H
N

pengawasan terhadap Anak
yang berdasarkan putusan
pengadilan dijatuhi pidana
atau dikenai tindakan; dan

LPKA

LPAS

Pembimbing
Kemasyarakatan

BAPAS

LPKS

Kewenangan

Instansi Pemerintah

Lembaga

√

Pasal 68 huruf a
dan b UU No. 11
Tahun
2012
tentang SPPA

Pasal 84 ayat (3)
UU No. 11 Tahun
2012
tentang
SPPA

√

√

Pasal 85 ayat (3)
UU No. 11 Tahun
2012
tentang
SPPA
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Peksos Profesional

H
N

LPKA

LPAS

BAPAS

LPKS

Pembimbing
Kemasyarakatan

Pasal 81 PP Nomor
65 Tahun 2015

BP

√
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Program pendidikan yang
dilakukan oleh LPKS, terdiri
atas:
a. pendidikan formal;
b. program kejar paket A;
dan
c.
pendidikan layanan
khusus.
Dalam hal di dalam LPKS
tidak
menyelenggarakan
program
pendidikan,
pendidikan terhadap Anak
dilakukan
dengan
memanggil guru ke LPKS atau
menitipkan Anak ke sekolah
terdekat.

Keterangan

EV

Kewenangan

Instansi Pemerintah

Lembaga

Proses pendidikan, pembinaan dan pembimbingan merupakan bagian

penting di dalam sistem peradilan pidana anak. Kewenangan yang diiberikan

PU

kepada beberapa lembaga di dalam melaksanakan proses tersebut
menunjukan bahwa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lainnya khususnya terhadap

hak pendidikan.
Dari sisi pengaturan terhadap kewenangan lembaga dalam
memberikan pendidikan, pembinaan dan pembimbingan sudah cukup
memadai, hal ini ditunjukan dengan dituangkannya beberapa pasal yang
mengatur tentang upaya memberikan pendidikan, pembinaan dan
pembimbingan yang hal ini juga diperkuat dengan pengaturan kewenangan
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yang diberikan kepada lembaga yang terlibat dalam proses sistem peradilan
pidana anak.
Terdapat 4 (empat) lembaga yang terlibat dalam memberikan
pendidikan, pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum yaitu: Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan

H
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Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan
Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dari pengaturan
kelembagaan tersebut terdapat pula 3 (tiga) profesi yang mendukung proses
pendidikan, pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang berhadapan

BP

dengan hukum yaitu: Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial
Profesional,dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap norma yang ada masih

EV

terdapat permasalahan yaitu mengenai kewenangan menyelenggarakan
pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 21 ayat (1), Pasal 84 ayat (3), dan Pasal
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85 ayat (3) disebutkan lembaga LPKA, LPAS dan LPKS “wajib
menyelenggarakan pendidikan” hal ini dapat diartikan ketiga lembaga
tersebut berwenang untuk menyelenggarakan pendidikan dalam arti luas
baik pendidikan formal maupun informal, namun pengaturan yang terdapat
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 sebagai peraturan

PU

pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak memberikan
pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban menyelenggarakan pendidikan
di lingkungan LPKA dan LPAS, hal berbeda ditunjukan terhadap LPKS yang

memiliki pengaturan lebih lanjut terhadap penyelenggaraan pendidikan,
disebutkan dalam Pasal 81 ayat (1) “Program pendidikan yang dilakukan
oleh LPKS, terdiri atas: a. pendidikan formal;

b. program kejar paket A;

dan c. pendidikan layanan khusus” dan pada ayat (2) disebutkan “ Dalam
hal di dalam LPKS tidak menyelenggarakan program pendidikan, pendidikan
terhadap Anak dilakukan dengan memanggil guru ke LPKS atau menitipkan
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Anak ke sekolah terdekat”. Hal ini menunjukan bahwa masih terdapat
pengaturan yang belum lengkap di dalam melakukan proses pendidikan
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, padahal proses pembinaan
anak yang berhadapan dengan hukum tidak terletak hanya di LPKS tetapi
termasuk juga LPAS dan LPKA.

H
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Dari ketiadaan pengaturan tersebut dan berdasarkan analisa
kebutuhan terhadap pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum
maka direkomendasikan untuk mengubah ketentuan yang terdapat dalam
PP Nomor 65 Tahun 2015 dengan menambahkan pengaturan lebih lanjut

BP

kewenangan penyelanggaraan pendidikan bagi lembaga LPAS dan LPKA.

B. Hak dan Kewajiban dalam Sistem Hukum Pidana Anak

EV

1) Hak Anak

Di dalam lingkup peraturan perundang-undangan yang menjadi objek
analisis dan evaluasi hukum Pokja ini berfokus terhadap hak-hak yang

SA
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diperoleh seorang anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai
pelaku, korban dan atau saksi.
Hak-hak yang diinventarisir merupakan hak yang secara tegas diatur di

dalam norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga

PU

akan tergambar hak yang secara pasti diakui secara hukum.
Berdasarkan evaluasi terhadap pertaturan perundang-undangan yang

menjadi objek analisis dan evaluasi didapati hak-hak sebagaimana dimaksud
sebagai berikut:

No.

Jenis Hak

Pasal

Keterangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
1

Hak menggunakan seluruh
upaya hukum

Pasal 7
ayat (1)

Setiap orang berhak untuk
menggunakan semua upaya
hukum nasional dan forum
internasional
atas semua
pelanggaran hak asasi manusia
yang dijamin oleh hukum
59

Jenis Hak

Pasal

Hak
memperoleh Pasal 52
perlindungan
ayat (1)

3

Hak anak merupakan HAM

Pasal 52
ayat (2)

4

Hak
mempertahankan
hidup dan meningkatkan
taraf hidup

Pasal 53
ayat (1)

5

Hak kewarganegaraan

Pasal 53
ayat (2)

EV
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Hak
untuk
mendapat
perlindungan hukum

Pasal 58
ayat (1)

PU

6

7

Hak untuk tidak terlibat
dalam
perang/sengketa
bersenjata

Pasal 63

8

Hak perlindungan
eksploitasi ekonomi

Pasal 64

dari

Indonesia
dan
hukum
internasional mengenai hak
asasi manusia yang telah
diterima
negara Republik
Indonesia.
Setiap anak berhak atas
perlindungan oleh orang tua,
keluarga, masyarakat, dan
negara.
Hak anak adalah hak asasi
manusia
dan
untuk
kepentingannya hak anak itu
diakui dan dilindungi oleh
hukum bahkan sejak dalam
kandungan.
Setiap anak sejak dalam
kandungan, berhak untuk
hidup,
mempertahankan
hidup, dan meningkatkan taraf
kehidupannya.
Setiap anak sejak kelahirannya,
berhak atas suatu nama dan
status kewarganegaraan.
Setiap anak berhak untuk
mendapatkan perlindungan
hukum dari segala bentuk
kekerasan fisik atau mental,
penelantaran,
perlakuan
buruk, dan pelecehan seksual
selama dalam pengasuhan
orang tua atau walinya, atau
pihak lain maupun yang
bertanggung
jawab
atas
pengasuhan anak tersebut.
Setiap anak berhak untuk tidak
dilibatkan di dalam peristiwa
peperangan,
sengketa
bersenjata, kerusuhan sosial,
dan peristiwa lain yang
mengandung unsur kekerasan.
Setiap anak berhak untuk
memperoleh
perlindungan

BP

2

Keterangan

H
N

No.
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Jenis Hak

Pasal

Hak perlindungan dari
kegiatan eksploitasi dan
pelecehan
seksual,
penculikan, perdagangan
anak, serta dari berbagai
bentuk
penyalahgunaan
narkotika, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya.

Pasal 65

10

Hak bebas dari penyiksaan

Pasal 66
ayat (1)

11

Hak untuk bebas

EV
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Pasal 66
ayat (3)

Hak mendapat perlakuan Pasal 66
manusiawi
ayat (5)
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12

dari
kegiatan
eksploitasi
ekonomi dan setiap pekerjaan
yang membahayakan dirinya,
sehingga dapat mengganggu
pendidikan, kesehatan fisik,
moral, kehidupan sosial, dan
mental spiritualnya.
Setiap anak berhak untuk
memperoleh
perlindungan
dari kegiatan eksploitasi dan
pelecehan seksual, penculikan,
perdagangan anak, serta dari
berbagai
bentuk
penyalahgunaan
narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif
lainnya.
Setiap anak berhak untuk
tidak
dijadikan sasaran
penganiayaan,
penyiksaan,
atau penjatuhan hukuman
yang tidak manusiawi.
Setiap anak berhak untuk tidak
dirampas
kebebasannya
secara melawan hukum.
Setiap anak yang dirampas
kebebasannya
berhak
mendapatkan
perlakuan
secara manusiawi dan dengan
memperhatikan
kebutuhan
pengembangan pribadi sesuai
dengan usianya dan harus
dipisahkan dari orang dewasa,
kecuali demi kepentingannya.
Setiap anak yang dirampas
kebebasannya
berhak
memperoleh bantuan hukum
atau bantuan lainnya secara
efektif dalam setiap tahapan
upaya hukum yang berlaku.
Setiap anak yang dirampas
kebebasannya berhak untuk
membela diri dan memperoleh

BP

9

Keterangan

H
N

No.

13

Hak memperoleh bantuan Pasal 66
hukum
ayat (6)

14

Hak membela diri
memperoleh keadilan

dan Pasal 66
ayat (7)
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No.

Jenis Hak

Pasal

Keterangan
keadilan di depan Pengadilan
Anak yang obyektif dan tidak
memihak dalam sidang yang
tertutup untuk umum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

16

Hak perlindungan dari Pasal 15
peristiwa
yang
dapat
merugikan
kepentingan
anak

EV

SA
N
Hak restitusi

PU

17

Setiap
Anak
berhak
mendapatkan perlindungan di
satuan
pendidikan
dari
kejahatan
seksual
dan
Kekerasan yang dilakukan oleh
pendidik,
tenaga
kependidikan, sesama peserta
didik, dan/atau pihak lain.
Setiap Anak berhak untuk
memperoleh
perlindungan
dari:
2. penyalahgunaan
dalam
kegiatan politik;
3. pelibatan dalam sengketa
bersenjata;
4. pelibatan dalam kerusuhan
sosial;
5. pelibatan dalam peristiwa
yang mengandung unsur
Kekerasan;
6. pelibatan
dalam
peperangan; dan
7. kejahatan seksual.
Setiap Anak yang menjadi
korban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b,
huruf d, huruf f, huruf h, huruf
i, dan huruf j
berhak
mengajukan ke pengadilan
berupa hak atas restitusi yang
menjadi tanggung jawab
pelaku kejahatan.

H
N

Hak mendapat perlindungan Pasal 9
di tempat pendidikan
ayat (1a)

BP

15

Pasal
71D
ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

18

Hak korban untuk mendapat Pasal 10
perlindungan

Korban berhak mendapatkan:

62

Jenis Hak

Pasal

Keterangan
a. perlindungan dari pihak
keluarga,
kepolisian,
kejaksaan,
pengadilan,
advokat, lembaga sosial,
atau pihak lainnya baik
sementara
maupun
berdasarkan
penetapan
perintah perlindungan dari
pengadilan;
b. pelayanan kesehatan sesuai
dengan kebutuhan medis;
c. penanganan secara khusus
berkaitan
dengan
kerahasiaan korban;
d. pendampingan oleh pekerja
sosial dan bantuan hukum
pada setiap tingkat proses
pemeriksaan sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; dan
e. pelayanan
bimbingan
rohani.

EV

BP

H
N

No.

Hak Saksi dan Korban

PU

19

SA
N

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Pasal 5
ayat (1)

Saksi dan Korban berhak:
a. memperoleh perlindungan
atas keamanan pribadi,
Keluarga,
dan
harta
bendanya, serta bebas dari
Ancaman yang berkenaan
dengan kesaksian yang
akan, sedang, atau telah
diberikannya;
b. ikut serta dalam proses
memilih dan menentukan
bentuk perlindungan dan
dukungan keamanan;
c. memberikan
keterangan
tanpa tekanan;
d. mendapat penerjemah;
e. bebas dari pertanyaan yang
menjerat;
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Jenis Hak

Pasal

Keterangan
f. mendapat
informasi
mengenai perkembangan
kasus;
g. mendapat
informasi
mengenai
putusan
pengadilan;
h. mendapat informasi dalam
hal terpidana dibebaskan;
i. dirahasiakan identitasnya;
j. mendapat identitas baru;
k. mendapat
tempat
kediaman sementara;
l. mendapat
tempat
kediaman baru;
m. memperoleh penggantian
biaya transportasi sesuai
dengan kebutuhan;
n. mendapat nasihat hukum;
o. memperoleh bantuan biaya
hidup sementara sampai
batas waktu Perlindungan
berakhir; dan/atau
p. mendapat pendampingan.

SA
N

EV

BP

H
N

No.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Hak bebas dari tagihan

PU

20

21

Hak untuk tidak diketahui
identitasnya

Pasal 27

Pasal 33
ayat (1)

Pelaku
tindak
pidana
perdagangan orang kehilangan
hak tagihnya atas utang atau
perjanjian lainnya terhadap
korban, jika utang atau
perjanjian lainnya tersebut
digunakan
untuk
mengeksploitasi korban.
Dalam
penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan
di sidang pengadilan, pelapor
berhak dirahasiakan nama dan
alamatnya atau hal-hal lain
yang
memberikan
kemungkinan
dapat
diketahuinya
identitas
pelapor.
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Jenis Hak

Pasal

Keterangan

22

HaK untuk di dampingi
advokat

Pasal 35

23

Hak untuk tidak dihadirkan
terdakwa

Pasal 37
ayat (1)

24

Hak
memperoleh
kerahasiaan identitas

Pasal 44
ayat (1)

25

Hak restitusi

Pasal 48
ayat (1)

26

Hak rehabilitasi

Selama proses penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan
di sidang pengadilan, saksi
dan/atau
korban
berhak
didampingi oleh advokat
dan/atau pendamping lainnya
yang dibutuhkan.
Saksi dan/atau korban berhak
meminta kepada hakim ketua
sidang untuk memberikan
keterangan di depan sidang
pengadilan tanpa kehadiran
terdakwa.
Saksi dan/atau korban tindak
pidana perdagangan orang
berhak
memperoleh
kerahasiaan identitas.
Setiap korban tindak pidana
perdagangan orang atau ahli
warisnya berhak memperoleh
restitusi.
Korban berhak memperoleh
rehabilitasi
kesehatan,
rehabilitasi
sosial,
pemulangan, dan reintegrasi
sosial dari pemerintah apabila
yang bersangkutan mengalami
penderitaan baik fisik maupun
psikis akibat tindak pidana
perdagangan orang.

BP

EV

SA
N
PU
27

H
N

No.

Pasal 51
ayat (1)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Hak mendapat
hukum

bantuan

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum
berhak:
a.
mendapatkan Bantuan
Hukum
hingga
masalah
hukumnya selesai dan/atau
perkaranya telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, selama
Penerima Bantuan Hukum
yang bersangkutan
tidak
mencabut surat kuasa;
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No.

Jenis Hak

Pasal

Keterangan

H
N

b.
mendapatkan Bantuan
Hukum sesuai dengan Standar
Bantuan Hukum dan/atau
Kode Etik Advokat; dan
c. mendapatkan informasi dan
dokumen yang berkaitan
dengan
pelaksanaan
pemberian Bantuan Hukum
sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 3

SA
N
PU

Setiap Anak dalam proses
peradilan 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;
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,

BP

Hak anak dalam proses
peradilan

EV

28

66

Jenis Hak

Pasal

Keterangan

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;
l. memperoleh
kehidupan
pribadi;
m. memperoleh aksesibilitas,
terutama bagi anak cacat;
n. memperoleh pendidikan;
o. memperoleh pelayananan
kesehatan; dan
p. memperoleh
hak lain
sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Pasal 4 Anak yang sedang menjalani
ayat (1)
masa pidana berhak:
a. mendapat
pengurangan
masa pidana;
b. memperoleh asimilasi;
c. memperoleh
cuti
mengunjungi keluarga;
d. memperoleh pembebasan
bersyarat;
e. memperoleh
cuti
menjelang bebas;
f. memperoleh cuti bersyarat;
dan
g. memperoleh hak lain sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Pasal 80
(1)
Pidana pembinaan di
dalam lembaga dilakukan di
tempat pelatihan kerja atau
lembaga pembinaan yang

Hak narapidana anak

PU

SA
N

29

EV

BP

H
N

No.

30

67

Jenis Hak

Pasal

Keterangan
diselenggarakan, baik oleh
pemerintah maupun swasta.
(2)
Pidana pembinaan di
dalam lembaga dijatuhkan
apabila
keadaan
dan
perbuatan
Anak
tidak
membahayakan masyarakat.
(3)
Pembinaan
dalam
lembaga dilaksanakan paling
singkat 3 (tiga) bulan dan
paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan.
Anak
yang
ditahan
ditempatkan di LPAS berhak
memperoleh
pelayanan,
perawatan, pendidikan dan
pelatihan, pembimbingan dan
pendampingan, serta hak lain
sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Anak yang dijatuhi pidana
penjara ditempatkan di
LPKA
berhak memperoleh
pembinaan, pembimbingan,
pengawasan,
pendampingan,
pendidikan
dan pelatihan, serta hak lain
sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Anak yang berstatus Klien
Anak menjadi tanggung
jawab
Bapas
berhak
mendapatkan pembimbingan,
pengawasan
dan
pendampingan,
serta
pemenuhan hak lain sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hak
memperoleh
pelayanan,
perawatan,
pendidikan dan pelatihan,
pembimbingan
dan
pendampingan di LPAS

32

Hak
memperoleh
pelayanan,
perawatan,
pendidikan dan pelatihan,
pembimbingan
dan
pendampingan di LPKA

SA
N
PU
33

Pasal 84
ayat (1)
dan (2)

EV

31

BP

H
N

No.

Hak
mendapatkan
pembimbingan,
pengawasan
dan
pendampingan di Bapas

Pasal 85
ayat (1)
dan (2)

Pasal 87
ayat (1)
dan (2)
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No.

Jenis Hak

Pasal

34

Hak
atas
semua Pasal 89
pelindungan bagi Anak
korban dan atau anak saksi

35

Hak
anak
korban/saksi

Anak Korban dan/atau Anak
Saksi berhak atas semua
pelindungan dan hak yang
diatur dalam
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Anak Korban dan Anak Saksi
berhak atas:
a. upaya rehabilitasi medis
dan rehabilitasi sosial, baik
di dalam lembaga maupun
di luar lembaga;
b. jaminan keselamatan, baik
fisik, mental, maupun
sosial; dan
c. kemudahan
dalam
mendapatkan
informasi
mengenai perkembangan
perkara.

EV

BP

H
N

sebagai Pasal 90

Keterangan

SA
N

Dari hasil inventarisir yang telah dilakukan dilanjutkan dengan proses
analisis dan evaluasi atas pengaturan di atas di dapat beberapa pengaturan
mengenai hak yang berhubungan dengan sistem hukum pidana anak dan telah
diperoleh pengaturan yang berpotensi tumpang tindih, tidak efektif, atau adanya
kekosongan hukum sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

PU

a) Hak kewarganegaraan

Setiap anak sejak kelahirannya berdasarkan Undang-Undang HAM

berhak mendapat suatu nama dan status kewarganegaran sebagaimana
diatur dalam Pasal 53 ayat (2), dalam konteks sistem hukum pidana anak
identitas bagi seorang anak merupakan hal penting, antara lain guna
menentukan status seseorang pada saat melakukan sebuah tindak pidana
masih tergolong sebagai anak atau orang dewasa. Hal yang terjadi dalam
kehidupan di tengah-tengah masyarakat masih terdapat anak jalanan yang
tidak mengetahui identitas dirinnya seperti waktu lahir, orang tua, dan

69

agama asalnya. Atas dasar hal tersebut perlu adanya perubahan terhadap
pengaturan tersebut dengan menambahkan ketentuan mengenai “hak atas
identitas kependudukan atau data kependudukan” sehingga hak-hak orang
sebagai seorang penduduk yang tinggal dan menetap di Indonesia dapat

H
N

terpenuhi.

b) Hak memperoleh bantuan hukum

Salah satu hak yang diperoleh oleh seorang anak yang berhadapan
dengan hukum adalah memperoleh bantuan hukum di dalam setiap

BP

tingkatan pemeriksaan sebagaimana di diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU
SPPA. Dalam realitanya masih banyak terdapat kasus terhadap anak yang
belum didampingi dengan penasehat hukum/advokat, sebagaimana

EV

diamanatkan dalam ketentuan di atas, padahal dari ketentuan tersebut
terdapat frasa yang menyatakan “wajib diberikan bantuan hukum”.
Ketentuan tersebut memiliki makna apabila proses pidana terhadap seorang

SA
N

anak yang tidak mendapat bantuan hukum atau tidak didampingi dengan
seorang yang memiliki kompetensi sebagai pemberi bantuan hukum maka
proses hukum tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan, namun
penafsiran tersebut juga tidak dimaknai sama oleh para penegak hukum,
oleh sebab itu perlu adanya penambahan aturan yang dapat menguatkan

PU

proses tersebut, sehingga seorang anak dapat membela hak-hak nya sesuai

dengan aturan yang berlaku.

c) Hak restitusi
Merupakan hak berupa pembayaran ganti kerugian yang dibebankan
kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli
warisnya. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
Pasal 71D ayat (1) dan Undang-Undang TPPO Pasal 48 ayat (1).

70

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan setiap anak
yang menjadi korban berhak mengajukan ke pengadilan atas hak restitusi
dan pada Undang-Undang TPPO tidak disebutkan mekanisme peradilan
untuk memperoleh hak restitusi, dari kedua pengaturan tersebut perlu
dilakukan upaya harmonisasi dengan melakukan konsistensi pengaturan,

H
N

apakah pemenuhan hak restitusi harus melalui mekanisme pengadilan atau
tidak. Di samping itu perlu adanya pengaturan apakah terhadap pelaku
kejahatan seorang anak dapat dituntut juga pemenuhan hak restitusi, hal ini

BP

untuk memberi kepastian hukum.

d) Hak informasi

Hak mendapatkan informasi merupakan salah satu hak yang diberikan

EV

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan Pasal 5 ayat
(1) UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan terhadap saksi dan korban
berhak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, informasi

SA
N

mengenai putusan pengadilan dan mendapat informasi dalam hal terpidana
dibebaskan, sedangkan di dalam Pasal 90 UU SPPA disebutkan adanya
kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan
perkara, namun pengaturan hak atas informasi tersebut tidak didukung
dengan pengaturan lebih lanjut mengenai hak tersebut, padahal hak

PU

tersebut bersifat teknis sehingga diperlukan adanya prosedur dan tata cara
guna memperoleh hak tersebut, untuk itu diperlukan adanya pengaturan
lebih lanjut terhadap pemenuhak hak tersebut.

e) Hak bebas dari tagihan
Hak ini secara tegas diatur dalam Pasal 27 UU TPPO yang menyebutkan
Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang
atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya
tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban. Ketentuan ini memiliki

71

tujuan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang,
namun ketentuan ini masih terkendala karena belum terintegrasinya proses
peradilan yang ada di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang
merupakan proses pidana sedangkan utang dan perjanjian merupakan
proses perdata, oleh sebab itu pengimplementasian pasal ini memerlukan

H
N

kesamaan persepsi antar aparat penegak hukum, sehingga bentuk keadilan
yang diberikan kepada korban dapat terpenuhi, untuk itu ketentuan ini
direkomendasikan untuk dilakukan sosialisasi kepada seluruh aparat
penegak hukum agar tidak terjadi bias dan disparitas penanganan terhadap

BP

hal tersebut.

f) Hak memperoleh pembebasan bersyarat

EV

Pembebasan bersyarat merupakan hak yang diberikan kepada anak
yang menjalani proses pembinaan. Hak ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU
SPPA dan ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 80 ayat 4 yang

SA
N

menyebutkan “Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya
pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan
berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat”, namun
pengaturan tersebut tidak harmonis dengan ayat sebelumnya yaitu ayat (1)
yang menyebutkan pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di

PU

tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik
oleh pemerintah maupun swasta.
Ketidak harmonisan tersebut terletak di dalam pengaturan

kewenangan, pembebasan bersyarat merupakan produk hukum yang
dikeluarkan oleh Kementerian Hukum

dan HAM melalui

Ditjen

Pemasyarakatan, sedangkan proses pembinaan di dalam lembaga yang
dimaksudkan oleh UU SPPA tidak terbatas pada lembaga yang dibawah
Kementerian Hukum dan HAM, sehingga yang menjadi persoalan terkait
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dengan kewenangan lembaga dalam memberikan pembebasan bersyarat,
oleh sebab itu diperlukan harmonisasi pengaturan terhadap hal tersebut.

2) Kewajiban di dalam Sistem Hukum Pidana Anak
Pada subbab ini akan berisi analisis dan evaluasi terhadap kewajiban

H
N

yang muncul di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.
Kewajiban merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh para pihak guna
tercapainya tujuan dari sebuah peraturan perundang-undangan.

Kewajiban yang diinventarisir merupakan kewajiban yang memiliki

BP

keterkaitan dengan sistem hukum pidana anak, sehingga akan tergambar
kewajiban para pihak dalam melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam
sistem hukum pidana anak.

EV

Berdasarkan evaluasi terhadap pertaturan perundang-undangan yang
menjadi objek analisis dan evaluasi didapati beberapa kewajiban
sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
Jenis Kewajiban

Pasal

SA
N

No.

Keterangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Kewajiban
mematuhi Pasal 67
peraturan terkait HAM

PU

1

2

Kewajiban
HAM

menghormati Pasal 69
ayat (1)

3

Kewajiban tunduk terhadap
pembatasan kebebasan

Pasal 70

Setiap orang yang ada
diwilayah negara Republik
Indonesia wajib patuh pada
peraturan
perundangundangan, hukum tak tertulis,
dan hukum internasional
mengenai hak asasi manusia
yang telah diterima oleh
negara Republik Indonesia.
Setiap
orang
wajib
menghormati
hak asasi
manusia orang lain, moral,
etika,
dan
tata
tertib
kehidupan
bermasyarakat,
bebangsa, dan
bernegara.
Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orang
73

Jenis Kewajiban

Pasal

Keterangan
wajib
tunduk
kepada
pembatasan yang ditetapkan
oleh Undang-undang dengan
meksud untuk menjamin
pengakuan
serta
penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan
yang adil sesuai dengan
pertimbangan
moral,
keamanan, dan ketertiban
umum
dalam
suatu
masyarakat demokratis.
Pemerintah
wajib
dan
bertanggung
jawab
menghormati,
melindungi,
menegakkan, dan memajukan
hak asasi manusia yang diatur
dalam Undang-undang ini,
peraturan
perundnagundangan lain, dan hukum
internasional tentang hak asasi
manusia yang diterima oleh
negara Republik Indonesia.

Kewajban
menghormati,
melindungi, menegakkan,
dan
memajukan
oleh
Pemerintah

Pasal 71

SA
N

EV

4

BP

H
N

No.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kewajiban
menyelenggarakan
perlindungan anak

Pasal 20

PU

5

6

Kewajiban
menghormati Pasal 21
pemenuhan hak anak
ayat (1)

Negara,
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah,
Masyarakat,
Keluarga, dan
Orang Tua
atau
Wali
berkewajiban dan bertanggung
jawab
terhadap
penyelenggaraan Perlindungan
Anak
Negara, Pemerintah, dan
Pemerintah
Daerah
berkewajiban dan bertanggung
jawab
menghormati
pemenuhan Hak Anak tanpa
membedakan suku, agama,
ras, golongan, jenis kelamin,
etnik, budaya dan bahasa,
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Kewajiban
untuk
memenuhi, melindungi, dan
menghormati Hak Anak.

8

Kewajiban
dalam
merumuskan
dan
melaksanakan kebijakan di
bidang
penyelenggaraan
Perlindungan Anak.

9

Kewajiban
untuk
melaksanakan
dan
mendukung
kebijakan
nasional
dalam
penyelenggaraan
Perlindungan
Anak
di
daerah

SA
N

Kewajiban dan bertanggung
jawab
memberikan
dukungan
sarana,
prasarana,
dan
ketersediaan sumber daya
manusia
dalam
penyelenggaraan
Perlindungan Anak.

PU

10

11

Keterangan

status
hukum,
urutan
kelahiran, dan kondisi fisik
dan/atau mental.
Pasal 21 Untuk menjamin pemenuhan
Hak
Anak sebagaimana
ayat (2)
dimaksud pada ayat (1),
negara berkewajiban untuk
memenuhi, melindungi, dan
menghormati Hak Anak.
Pasal 21 Untuk menjamin pemenuhan
Hak
Anak sebagaimana
ayat (3)
dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah berkewajiban dan
bertanggung jawab dalam
merumuskan
dan
melaksanakan kebijakan di
bidang
penyelenggaraan
Perlindungan Anak.
Pasal 21 Untuk menjamin pemenuhan
Hak Anak dan melaksanakan
ayat (4)
kebijakan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3),
Pemerintah
Daerah
berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk melaksanakan dan
mendukung kebijakan nasional
dalam
penyelenggaraan
Perlindungan Anak di daerah.
Pasal 22 Negara, Pemerintah, dan
Pemerintah
Daerah
berkewajiban
dan
bertanggung
jawab
memberikan dukungan sarana,
prasarana, dan ketersediaan
sumber daya manusia dalam
penyelenggaraan
Perlindungan Anak.
Pasal
Pemerintah,
Pemerintah
45B ayat Daerah, Masyarakat, dan
(1)
Orang Tua wajib melindungi
Anak dari perbuatan yang

EV

7

Pasal

H
N

Jenis Kewajiban

BP

No.

Kewajiban melindungi Anak
dari
perbuatan
yang
mengganggu kesehatan dan
tumbuh kembang Anak.

75

Jenis Kewajiban

Pasal

Kewajiban melindungi Anak Pasal 47
dari upaya transplantasi
ayat (1)
organ tubuhnya untuk pihak
lain.

13

Kewajiban
Pasal 48
menyelenggarakan
pendidikan dasar minimal
9 (sembilan) tahun untuk
semua Anak.
Kewajiban melindungi dari Pasal 54
tindak Kekerasan fisik, ayat (1)
psikis, kejahatan seksual,
dan kejahatan lainnya di
lingkungan pendidikan

SA
N

EV

14

mengganggu kesehatan dan
tumbuh kembang Anak.
Negara,
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah,
Masyarakat, Keluarga, dan
Orang Tua wajib melindungi
Anak dari upaya transplantasi
organ tubuhnya untuk pihak
lain.
Pemerintah dan Pemerintah
Daerah
wajib
menyelenggarakan pendidikan
dasar minimal 9 (sembilan)
tahun untuk semua Anak.
Anak
di dalam dan di
lingkungan satuan pendidikan
wajib
mendapatkan
perlindungan dari
tindak
Kekerasan
fisik, psikis,
kejahatan
seksual,
dan
kejahatan lainnya
yang
dilakukan
oleh
pendidik,
tenaga kependidikan, sesama
peserta didik, dan/atau pihak
lain.

BP

12

Keterangan

H
N

No.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Kewajiban bertindak

PU

15

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar,
melihat, atau mengetahui
terjadinya kekerasan dalam
rumah tangga wajib melakukan
upaya-upaya sesuai dengan
batas kemampuannya untuk :
a. mencegah berlangsungnya
tindak pidana;
b. memberikan perlindungan
kepada korban;
c. memberikan pertolongan
darurat; dan
d. membantu
proses
pengajuan permohonan
penetapan perlindungan.

76

17

Kewajiban
memberikan Pasal 18
keterangan kepada korban
tentang hak korban untuk
mendapat pelayanan dan
pendampingan
oleh
Kepolisian
Kewajiban
segera Pasal 19
melakukan penyelidikan

Kewajiban
memberikan Pasal 25
perlindungan dan pelayanan
bantuan
hukum
oleh
advokat

PU

SA
N

EV

18

Pasal

19

Keterangan
Kepolisian wajib memberikan
keterangan kepada korban
tentang hak korban untuk
mendapat pelayanan dan
pendampingan.
Kepolisian
wajib
segera
melakukan
penyelidikan
setelah
mengetahui
atau
menerima laporan tentang
terjadinya kekerasan dalam
rumah tangga.
Dalam
hal
memberikan
perlindungan dan pelayanan,
advokat wajib :
a. memberikan
konsultasi
hukum yang mencakup
informasi mengenai hakhak korban dan proses
peradilan;
b. mendampingi korban di
tingkat
penyidikan,
penuntutan,
dan
pemeriksaan dalam sidang
pengadilan dan membantu
korban
untuk
secara
lengkap
memaparkan
kekerasan dalam rumah
tangga yang dialaminya;
atau
c. melakukan
koordinasi
dengan sesama penegak
hukum,
relawan
pendamping, dan pekerja
sosial agar proses peradilan
berjalan
sebagaimana
mestinya.
(1)
Permohonan perintah
perlindungan
disampaikan
dalam bentuk lisan atau
tulisan.

BP

16

Jenis Kewajiban

H
N

No.

Kewajiban
mencatat Pasal 30
permohonan perlindungan
baik dalam bentuk lisan atau
tulisan oleh Panitera

77

Pasal

Kewajiban menangkap dan Pasal 35
menahan
tanpa
surat
perintah

Keterangan
(2) Dalam hal permohonan
diajukan secara lisan, panitera
pengadilan negeri setempat
wajib mencatat permohonan
tersebut.
(1)
Kepolisian
dapat
menangkap untuk selanjutnya
melakukan penahanan tanpa
surat perintah terhadap pelaku
yang diyakini telah melanggar
perintah
perlindungan,
walaupun
pelanggaran
tersebut tidak dilakukan di
tempat polisi itu bertugas.
(2)
Penangkapan
dan
penahanan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib
diberikan
surat
perintah
penangkapan dan penahanan
setelah 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam.

EV

BP

20

Jenis Kewajiban

H
N

No.

Kewajiban menunda proses Pasal 10
sebuah kasus
ayat (2)

PU

21

SA
N

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Dalam hal terdapat tuntutan
hukum terhadap Saksi, Korban,
Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor
atas
kesaksian
dan/atau
laporan yang akan, sedang,
atau telah diberikan, tuntutan
hukum tersebut wajib ditunda
hingga kasus yang ia laporkan
atau ia berikan kesaksian telah
diputus oleh pengadilan dan
memperoleh kekuatan hukum
tetap.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

22

Kewajiban
identitas

merahasiakan

Pasal 33
ayat (2)

Dalam hal pelapor meminta
dirahasiakan
nama
dan
alamatnya atau hal-hal lain
sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1),
kewajiban

78

Jenis Kewajiban

Pasal

Kewajiban untuk didampingi

Pasal 39
ayat (2)

24

Kewajiban
membentuk
ruang pelayanan khusus

Pasal 45
ayat (1)

EV
SA
N

Kewajiban
memberikan
perlindungan terhadap saksi
dan/atau korban

PU

25

26

Kewajiban
memberikan
rehabilitasi
kesehatan,
rehabilitasi
sosial,
pemulangan,
dan
reintegrasi sosial

merahasiakan
identitas
tersebut diberitahukan kepada
saksi dan orang lain yang
bersangkutan dengan tindak
pidana perdagangan orang
sebelum pemeriksaan oleh
pejabat yang berwenang yang
melakukan pemeriksaan.
Dalam hal pemeriksaan saksi
dan/atau korban anak wajib
didampingi orang tua, wali,
orang tua asuh, advokat, atau
pendamping lainnya.
Untuk
melindungi
saksi
dan/atau korban, di setiap
provinsi dan kabupaten/kota
wajib
dibentuk
ruang
pelayanan khusus pada kantor
kepolisian setempat guna
melakukan pemeriksaan di
tingkat penyidikan bagi saksi
dan/atau korban tindak pidana
perdagangan orang.
Dalam hal saksi dan/atau
korban beserta keluarganya
mendapatkan ancaman yang
membahayakan diri, jiwa,
dan/atau hartanya, Kepolisian
Negara Republik Indonesia
wajib
memberikan
perlindungan, baik sebelum,
selama, maupun sesudah
proses pemeriksaan perkara.
Menteri atau instansi yang
menangani
rehabilitasi
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) wajib
memberikan
rehabilitasi
kesehatan, rehabilitasi sosial,
pemulangan, dan reintegrasi
sosial paling lambat 7 (tujuh)

BP

23

Keterangan

H
N

No.

Pasal 47

Pasal 52
ayat (1)

79

No.

Jenis Kewajiban

Pasal

Kewajiban
membentuk
rumah perlindungan sosial
atau pusat trauma.

Pasal 52
ayat (2)

28

Kewajiban
memberikan
pertolongan pertama

Pasal 53

hari terhitung sejak diajukan
permohonan.
Untuk
penyelenggaraan
pelayanan
rehabilitasi
kesehatan, rehabilitasi sosial,
pemulangan, dan reintegrasi
sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah dan
Pemerintah Daerah wajib
membentuk
rumah
perlindungan sosial atau pusat
trauma.
Dalam hal korban mengalami
trauma atau penyakit yang
membahayakan dirinya akibat
tindak pidana perdagangan
orang sehingga memerlukan
pertolongan segera, maka
menteri atau instansi yang
menangani masalah-masalah
kesehatan dan sosial di daerah
wajib
memberikan
pertolongan pertama paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah
permohonan diajukan.
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah, masyarakat, dan
keluarga wajib mencegah
terjadinya
tindak
pidana
perdagangan orang.
Guna mengefektifkan dan
menjamin
pelaksanaan
langkah-langkah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah dan Pemerintah
Daerah wajib mengalokasikan
anggaran yang diperlukan.
Untuk
mengefektifkan
penyelenggaraan pencegahan
dan pemberantasan tindak
pidana perdagangan orang,
Pemerintah
Republik

Kewajiban mencegah TPPO

PU

29

SA
N

EV

BP

H
N

27

Keterangan

Pasal 57
ayat (1)

30

Kewajiban mengalokasikan
anggaran
untuk
pemberantasan TPPO

Pasal 58
ayat (6)

31

Kewajiban melaksanakan
kerja sama internasional,
baik yang bersifat bilateral,
regional,
maupun
multilateral.

Pasal 59
ayat (1)

80

No.

Pasal

Keterangan

Indonesia wajib melaksanakan
kerja sama internasional, baik
yang
bersifat
bilateral,
regional, maupun multilateral.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Kewajiban
terhadap Pasal 10 Pemberi Bantuan Hukum
pemberi bantuan hukum
berkewajiban untuk:
a. melaporkan
kepada
Menteri tentang program
Bantuan Hukum;
b. melaporkan
setiap
penggunaan
anggaran
negara yang digunakan
untuk pemberian Bantuan
Hukum
berdasarkan
Undang-Undang ini;
c. menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan
Bantuan Hukum
bagi
advokat, paralegal, dosen,
mahasiswa fakultas hukum
yang direkrut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9
huruf a;
d. menjaga kerahasiaan data,
informasi,
dan/atau
keterangan yang diperoleh
dari Penerima Bantuan
Hukum berkaitan dengan
perkara
yang
sedang
ditangani,
kecuali
ditentukan
lain
oleh
undang-undang; dan
e. memberikan
Bantuan
Hukum kepada Penerima
Bantuan
Hukum
berdasarkan syarat dan tata
cara yang ditentukan dalam
Undang-Undang ini sampai
perkaranya selesai, kecuali
ada alasan yang sah secara
hukum.

PU

SA
N

EV

BP

H
N

32

Jenis Kewajiban

81

No.

Kewajiban
bantuan hukum

penerima

Pasal

Keterangan

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum
wajib:
a. menyampaikan
bukti,
informasi,
dan/atau
keterangan perkara secara
benar kepada Pemberi
Bantuan Hukum;
b. membantu
kelancaran
pemberian
Bantuan
Hukum.
34 Kewajiban mengalokasikan Pasal 17 Pemerintah
wajib
dana bantuan hukum
ayat (1)
mengalokasikan
dana
penyelenggaraan
Bantuan
Hukum
dalam
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Negara.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
35 Kewajiban Diversi
Pasal 7 Pada tingkat
penyidikan,
ayat (1) penuntutan, dan pemeriksaan
perkara Anak di pengadilan
negeri
wajib
diupayakan
Diversi.
36 Kewajiban
melibatkan Pasal 14 Selama
proses
Diversi
Pembimbing
ayat (2) berlangsung sampai dengan
Kemasyarakatan
dalam
kesepakatan
Diversi
pendampingan
dan
dilaksanakan,
Pembimbing
pengawasan
Kemasyarakatan
wajib
melakukan
pendampingan,
pembimbingan,
dan
pengawasan.
37 Kewajiban memperhatikan Pasal 18 Dalam menangani perkara
kepentingan terbaik bagi
Anak, Anak Korban, dan/atau
Anak
Anak
Saksi,
Pembimbing
Kemasyarakatan,
Pekerja
Sosial Profesional dan Tenaga
Kesejahteraan Sosial, Penyidik,
Penuntut Umum, Hakim, dan
Advokat
atau pemberi
bantuan hukum lainnya wajib
memperhatikan kepentingan
terbaik bagi
Anak dan
mengusahakan
suasana

PU

SA
N

EV

BP

H
N

33

Jenis Kewajiban

82

Jenis Kewajiban

Pasal

Kewajiban
dirahasiakan
dalam pemberitaan di
media
cetak
ataupun
elektronik.

Pasal 19
ayat (1)

39

Kewajiban
melakukan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
program
pendidikan, pembinaan, dan
pembimbingan
kepada
Anak

Pasal 21
ayat (3)

40

Kewajiban menyampaikan
laporan
perkembangan
anak kepada Bapas

Pasal 21
ayat (5)

41

Kewajiban
memberikan Pasal 23
bantuan
hukum
dan ayat (1)
mendampingi anak dalam
ssetiap tingkat pemeriksaan

kekeluargaan
tetap
terpelihara.
Identitas Anak, Anak Korban,
dan/atau Anak Saksi wajib
dirahasiakan
dalam
pemberitaan di media cetak
ataupun elektronik.
Bapas
wajib melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan
program
pendidikan,
pembinaan,
dan
pembimbingan kepada Anak
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b.
Instansi pemerintah dan LPKS
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b wajib
menyampaikan
laporan
perkembangan anak kepada
Bapas secara berkala setiap
bulan.
Dalam
setiap
tingkat
pemeriksaan, Anak
wajib
diberikan bantuan hukum dan
didampingi oleh Pembimbing
Kemasyarakatan
atau
pendamping lain sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Dalam
setiap
tingkat
pemeriksaan, Anak Korban
atau
Anak
Saksi
wajib
didampingi oleh orang tua
dan/atau orang yang dipercaya
oleh Anak Korban dan/atau
Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
Dalam melakukan penyidikan
terhadap
perkara
Anak,
Penyidik
wajib
meminta
pertimbangan atau saran dari

PU

SA
N

EV

BP

38

Keterangan

H
N

No.

42

Kewajiban
mendampingi Pasal 23
anak dalam setiap tingkat ayat (2)
pemeriksaan oleh orang tua

43

Kewajiban
meminta Pasal 27
pertimbangan atau saran ayat (1)
dari
Pembimbing
Kemasyarakatan
Dalam
melakukan penyidikan

83

No.

Pasal

Keterangan

Pembimbing Kemasyarakatan
setelah
tindak
pidana
dilaporkan atau diadukan.
Kewajiban meminta laporan Pasal 27 (3) Dalam hal melakukan
sosial dari Pekerja Sosial ayat (3)
pemeriksaan terhadap Anak
Profesional atau Tenaga
Korban dan Anak Saksi,
Kesejahteraan Sosial
Penyidik
wajib
meminta
laporan sosial dari Pekerja
Sosial Profesional atau Tenaga
Kesejahteraan Sosial setelah
tindak pidana dilaporkan atau
diadukan.
Kewajiban
menyerahkan Pasal 28 Hasil
Penelitian
hasil
Penelitian
Kemasyarakatan
wajib
Kemasyarakatan
kepada
diserahkan oleh Bapas kepada
Penyidik dalam waktu paling
Penyidik dalam waktu paling
lama 3 x 24
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh
empat)
jam
setelah
permintaan penyidik diterima.
Kewajiban mengupayakan Pasal 29
(1)
Penyidik
wajib
Diversi
mengupayakan Diversi dalam
waktu paling lama 7 (tujuh) hari
setelah penyidikan dimulai.

SA
N

46

EV

45

BP

H
N

44

Jenis Kewajiban

PU

(4) Dalam hal Diversi gagal,
Penyidik wajib melanjutkan
penyidikan dan melimpahkan
perkara ke Penuntut Umum
dengan melampirkan berita
acara Diversi dan laporan
penelitian kemasyarakatan.
Kewajiban menempatkan Pasal 30 Anak yang ditangkap wajib
dalam Ruang Pelayanan ayat (2)
ditempatkan dalam ruang
Khusus Anak
pelayanan khusus Anak.
Kewajiban mengeluarkan Pasal 33
(1) Penahanan sebagaimana
dari tahanan jika melewati
dimaksud dalam Pasal 32
waktu 7 (tujuh) hari
untuk kepentingan penyidikan
dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari.
(2) Jangka waktu penahanan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atas permintaan

47

48

84

Jenis Kewajiban

Pasal

Kewajiban mengeluarkan Pasal 34
dari tahanan
ayat (3)

50

Kewajiban memberitahukan Pasal 40
hak memperoleh bantuan ayat (1)
hukum

51

Kewajiban mengupayakan Pasal 52
Diversi oleh Hakim

Penyidik dapat diperpanjang
oleh Penuntut Umum paling
lama 8 (delapan) hari.
(3) Dalam hal jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah berakhir, Anak
wajib dikeluarkan demi hukum.
(3) Dalam hal jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah berakhir, Anak
wajib dikeluarkan demi
hukum.
Pejabat
yang
melakukan
penangkapan atau penahanan
wajib memberitahukan kepada
Anak dan orang tua/Wali
mengenai hak memperoleh
bantuan hukum.
(1) Ketua pengadilan wajib
menetapkan Hakim atau
majelis
hakim
untuk
menangani perkara Anak
paling lama 3 (tiga) hari
setelah menerima berkas
perkara dari Penuntut Umum.
(2)
Hakim
wajib
mengupayakan Diversi paling
lama 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan
oleh
ketua
pengadilan negeri sebagai
Hakim.
Dalam sidang Anak, Hakim
wajib memerintahkan orang
tua/Wali atau pendamping,
Advokat
atau pemberi
bantuan hukum lainnya, dan
Pembimbing Kemasyarakatan
untuk mendampingi Anak.
Hakim
wajib
mempertimbangkan laporan
penelitian kemasyarakatan dari
Pembimbing Kemasyarakatan

PU

SA
N

EV

BP

49

Keterangan

H
N

No.

52

Kewajiban
anak

mendampingi Pasal 55
ayat (1)

53

Kewajiban
mempertimbangkan
laporan litmas dari PK

Pasal 60
ayat (3)

85

Jenis Kewajiban

Pasal

Kewajiban
memberikan Pasal 62
petikan putusan
ayat (1)

55

Kewajiban mengikuti wajib Pasal 73
belajar 9 tahun
ayat (8)

56

Kewajiban
memenuhi Pasal 76
seluruh pidana pelayanan ayat (2)
masyarakat

EV

SA
N

Kewajiban
Pasal 84
menyelenggarakan
ayat (3)
pendidikan,
pelatihan
keterampilan, di LPAS

PU

57

sebelum menjatuhkan putusan
perkara.
Pengadilan wajib memberikan
petikan putusan pada hari
putusan diucapkan kepada
Anak atau Advokat atau
pemberi
bantuan
hukum
lainnya,
Pembimbing
Kemasyarakatan, dan Penuntut
Umum.
Selama Anak menjalani pidana
dengan syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), Anak
harus mengikuti wajib belajar 9
(sembilan) tahun.
Jika Anak tidak memenuhi
seluruh
atau
sebagian
kewajiban dalam menjalankan
pidana pelayanan masyarakat
tanpa alasan yang sah, pejabat
pembina dapat mengusulkan
kepada hakim pengawas untuk
memerintahkan
Anak
tersebut mengulangi seluruh
atau
sebagian
pidana
pelayanan masyarakat yang
dikenakan terhadapnya.
LPAS wajib menyelenggarakan
pendidikan,
pelatihan
keterampilan, dan pemenuhan
hak lain sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
LPKA wajib menyelenggarakan
pendidikan,
pelatihan
keterampilan, pembinaan, dan
pemenuhan hak lain sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bapas
wajib
menyelenggarakan
pembimbingan,

BP
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Keterangan

H
N

No.

58

Kewajiban
Pasal 85
menyelenggarakan
ayat (3)
pendidikan,
pelatihan
keterampilan di LPKA

59

Kewajiban
menyelenggarakan
pembimbingan,

Pasal 7
ayat (3)

86

No.

Jenis Kewajiban

Pasal

Keterangan

pengawasan
dan
pendampingan,
serta
pemenuhan hak lain sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 92 Pemerintah
wajib
60 Kewajiban
ayat (1)
menyelenggarakan pendidikan
menyelenggarakan
dan pelatihan bagi penegak
pendidikan dan pelatihan
hukum dan pihak terkait
bagi penegak hukum dan
secara terpadu.
pihak
terkait secara
terpadu.
61 Kewajiban
membangun Pasal 105 d.
kementerian
yang
Bapas di Kab/Kota
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum
Kewajiban
membangun
wajib membangun
LPKA dan LPAS di Provinsi
Bapas di kabupaten/kota;
e.
kementerian
yang
Kewajiban
membangun
menyelenggarakan urusan
LPKS
pemerintahan di bidang hukum
wajib membangun
LPKA dan LPAS di provinsi; dan
f.
kementerian
yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial
wajib membangun
LPKS.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun
62 Kewajiban mengupayakan Pasal 3 Setiap Penyidik, Penuntut
Diversi
ayat (1)
Umum, dan Hakim dalam
memeriksa
Anak
wajib
mengupayakan Diversi.
63 Kewajiban menyampaikan Pasal 13 Dalam jangka waktu paling
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh
hasil
penelitian ayat (2)
kemasyarakatan
empat) jam terhitung sejak
tanggal diterimanya surat
permintaan dari Penyidik
Kewajiban menyampaikan
hasil laporan sosial.
sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1),
Pembimbing
Kemasyarakatan
wajib
menyampaikan hasil penelitian
kemasyarakatan dan Pekerja

PU

SA
N

EV

BP

H
N

pengawasan
dan
pendampingan oleh Bapas
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Jenis Kewajiban

Pasal

Kewajiban menyampaikan Pasal 32
berita acara upaya Diversi ayat (3)
dan melimpahkan perkara
ke pengadilan terhadap
upaya diversi yang tidak
berhasil

65

Kewajiban memberitahukan Pasal 73
kepada orang tua/Wali ayat (1)
dalam jangka waktu paling
lama 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam

66

Kewajiban
memberikan Pasal 80
pendidikan, pembinaan, dan
pembimbingan.

EV

SA
N
PU
67

Sosial
Profesional
wajib
menyampaikan hasil laporan
sosial.
Dalam hal Anak dan/atau orang
tua/Wali, serta korban atau
Anak Korban dan/atau orang
tua/Wali tidak sepakat untuk
melakukan Diversi, Penuntut
Umum wajib menyampaikan
berita acara upaya Diversi dan
melimpahkan
perkara
ke
pengadilan.
Terhadap Anak yang belum
berumur 12 (dua belas) tahun
yang melakukan atau diduga
melakukan tindak pidana,
Penyidik
wajib
memberitahukan
kepada
orang tua/Wali dalam jangka
waktu paling lama 1 x 24 (satu
kali dua puluh empat) jam.
Dalam hal Anak yang belum
berumur 12 (dua belas) tahun
yang melakukan atau diduga
melakukan tindak pidana
diserahkan kepada instansi
pemerintah atau LPKS di
instansi
yang
menangani
bidang kesejahteraan sosial,
baik di tingkat pusat maupun
daerah, Anak tersebut wajib
diberikan
pendidikan,
pembinaan,
dan
pembimbingan.
Program pendidikan yang
dilakukan oleh LPKS, terdiri
atas:
a. pendidikan formal;
b. program kejar paket A; dan
c. pendidikan layanan khusus.
Dalam hal di dalam LPKS tidak
menyelenggarakan program

BP

64

Keterangan

H
N

No.

Kewajiban
memberikan Pasal 81
pendidikan, pembinaan, dan ayat (1)
pembimbingan.
dan (2)
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No.

Kewajiban
Diversi

Pasal

mengupayakan Pasal 89

Keterangan
pendidikan,
pendidikan
terhadap Anak dilakukan
dengan memanggil guru ke
LPKS atau menitipkan Anak ke
sekolah terdekat.
Pada
saat
Peraturan
Pemerintah ini mulai berlaku,
Anak yang sedang menjalani
proses peradilan pidana pada
setiap tingkat pemeriksaan,
wajib
diupayakan
proses
Diversi berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah
ini.

BP

H
N

68

Jenis Kewajiban

Dari hasil inventarisir yang telah dilakukan di atas di dapat beberapa

EV

pengaturan yang terkait dengan sistem hukum pidana anak dan memiliki potensi
tumpang tindih, efektifitas keberlakuan, maupun kekosongan hukum yang
diuraikan sebagai berikut:

SA
N

a) Kewajiban menyelenggarakan pendidikan
Dari beberapa pengaturan di atas terdapat kewajiban untuk

menyelenggarakan pendidikan, hal ini menunjukan seharusnya terhadap
anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperoleh pendidikan formal

PU

sampai dengan pendidikan dasar (wajib belajar 9 tahun), tetapi dalam
implementasinya belum terdapat keterpaduan di dalam menyelenggarakan

pendidikan formal pada setiap LPAS ataupun LPKA sehingga seharusnya
terdapat aturan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
Pengaturan yang terdapat Pasal 84 ayat (3) dan Pasal 85 ayat (3) dari

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah menugaskan LPAS dan LPKA
untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan
hukum, namun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015
sebagai pedoman pelaksanaan diversi tidak mengatur lebih lanjut kewajiban
penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh LPAS dan LPKA. Atas dasar
89

hal tersebut perlu adanya pengaturan lebih lanjut dan perubahan terhadap
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 untuk menambahkan
pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan oleh LPAS dan LPKA

b) Kewajiban menangkap dan menahan tanpa surat perintah

H
N

Kewajiban yang ditemukan dalam Pasal 35 ayat (1) dari UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 berpotensi bertentangan dengan aturan
yang terdapat dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHAP,
pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara

BP

Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan
kepada tersangka surat perintah penangkapan. Surat tersebut merupakan
syarat formal yang bersifat imperatif untuk dilakukannya penangkapan dan

EV

penahanan, hal ini untuk menghindari terjadinya penangkapan yang
dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu
ketentuan mengenai hal tersebut perlu diubah agar tidak terjadi

SA
N

kesewenang-wenangan aparat dan menghormati asas praduga tidak
bersalah.

c) Kewajiban menunda proses sebuah kasus
Kewajiban yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor

PU

31 Tahun 2014 sebenarnya memberikan perlindungan bagi Saksi, Korban, Saksi

Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang diberikan

yaitu dengan memerintahkan untuk menunda hingga kasus yang ia laporkan
atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh

kekuatan hukum tetap. Namun hal tersebut masih berpotensi bermasalah
karena tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut, tidak
terdapat ketentuan yang menerangkan “wajib ditunda” dalam proses
ditingkat mana? Pendidikan/penuntutan/pemeriksaan pengadilan dan

90

apakah penundaan tersebut memerlukan surat penetapan atau surat
perintah? Hal ini yang seharusnya perlu diatur lebih lanjut.

d) Kewajiban membentuk atau membangun sarana ruang atau gedung yang
mendukung perlindungan terhadap anak.

H
N

Terdapat beberapa ketentuan yang mewajibkan membangun sarana
baik berupa ruangan hingga pembangunan gedung guna mendukung
perlindungan terhadap anak termasuk anak yang berhadapan dengan

yaitu:

BP

hukum. Setidaknya terdapat yang terkait dengan sistem hukum pidana anak,

1) Ruang Pelayanan Khusus korban tindak pidana perdagangan orang
2) Ruang Pelayanan Khusus Anak

EV

3) Rumah Perlindungan Sosial/Pusat Trauma bagi korban tindak pidana
perdagangan orang

4) Balai Pemasyarakatan (Bapas) di setiap Kabupaten/Kota

SA
N

5) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di setiap Provinsi
6) Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di setiap Provinsi
7) Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)
Kewajiban membangun sarana tersebut sebenarnya merupakan

pengaturan yang relevan dalam mendukung tercapainya tujuan hukum yang

PU

dikehendaki dalam sebuah peraturan perundang-undangan, namun
ketentuan

tersebut

seharusnya

tetap

memperhatikan

kondisi

perekonomian yang ada, sehingga pengaturan tersebut tidak akan
kontraproduktif dan menjadi justifikasi dari tidak optimalnya penegakan
hukum yang ada, sebagai contoh pembentukan LPKA dan LPAS di setiap
provinsi yang harus ada dalam waktu 5 tahun setelah berlakunya UU SPPA,
hal ini tentu tidak akan teralisasi bila tidak didukung dengan kesiapan
anggaran yang memadai. Atas dasar hal tersebut di dalam perumusan
norma yang memerlukan dukungan anggaran perlu untuk memperhatikan
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kemampuan dan alokasi anggaran yang tersedia sehingga pengaturan yang
ada dapat implementatif untuk dilaksanakan.

e) Kewajiban dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun
elektronik.

H
N

Kewajiban merahasiakan indentitas telah diatur dalam beberapa
undang-undang, dan di dalam UU SPPA terdapat ketentuan yang secara
tegas mewajibkan untuk merahasiakan identitas anak baik di media cetak
maupun elektronik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (1), dan

BP

berdasarkan Pasal 97 terdapat sanksi yaitu “Setiap orang yang melanggar
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

tersebut.

EV

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah.” bagi yang melanggar ketentuan

Dari pengaturan di atas perlu untuk diharmoniskan kembali, karena

SA
N

pada realitanya media massa maupun media elektronik bukanlah milik
perseorangan, dan munculnya pemberitaan di media massa dan media
elektronik melalui mekanisme jurnalistik, sehingga Pasal yang mengatur
sanksi tersebut hanya efektif menjerat pelanggar perseorangan, sedangkan
seharusnya terdapat sanksi administrasi kepada lembaga penyiaran apabila

PU

terdapat pelanggaran hal tersebut.

f) Kewajiban memberikan bantuan hukum
Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk

mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkatan pemeriksaan
sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) UU SPPA. Dari ketentuan
tersebut dapat dimaknai bahwa negara wajib menyediakan bantuan hukum
terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak. Namun ketentuan tersebut

92

belum di dukung dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Bantuan Hukum
berdasarkan Pasal 5 ayat 1 penerima bantuan hukum dari negara hanyalah
setiap orang atau keompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak

untuk

melakukan

perubahan

terhadap

H
N

dasar secara layak dan mandiri, atas dasar hal tersebut direkomendasikan
aturan

tersebut

dengan

menyebutkan anak sebagai salah satu penerima bantuan hukum.

BP

g) Kewajiban menyerahkan hasil Penelitian Kemasyarakatan

Di dalam pengaturan mengenai kewajiban menyerahkan hasil
peneltian kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU SPPA

EV

telah ditentukan batas waktu penyerahan laporan hasil dalam jangka waktu
selama 3 x 24 jam. Pengaturan tersebut memiliki tujuan yang baik yaitu
menjaga akuntabilitas penyelesaian kasus yang melibatkan anak, namun

SA
N

pengaturan tersebut tidak dapat efektif berlaku terhadap lokasi sebuah
kasus yang terjadi di pedalaman atau lokasi yang tidak terdapat Bapas
ataupun tenaga Pembimbing Kemasyarakatan, oleh sebab itu perlu adanya
perubahan atas ketentuan tersebut dengan memperhatikan kondisi
sosiologis serta demografis yang ada, sehingga antara pengaturan dan

PU

realita dapat sinkron guna mencapai akuntabilitas yang diharapkan.

h) Kewajiban mengeluarkan dari tahanan jika melewati waktu 7 (tujuh) hari
Di dalam Pasal 33 UU SPPA terdapat kewajiban untuk mengeluarkan anak
yang ditahan bila telah melampaui waktu yang ditentukan, namun dalam
pelaksanaannya di lapangan terdapat perlakuan menyimpang terhadap
pengaturan tersebut dengan menggunakan istilah “dititipkan” terhadap
anak yang sedang diproses hukum kepada lembaga sosial/panti, sehingga
seolah-olah tidak terjadi proses penahanan, namun hal tersebut secara

93

nyata merupakan bentuk penahanan. Oleh sebab itu perlu adanya
pengaturan terhadap hal tersebut.

i) Kewajiban memberikan petikan putusan
Setelah anak diputus di depan sidang pengadilan maka pihak

H
N

pengadilan wajib memberikan petikan putusan sebagaimana diatur Pasal 62
ayat (1) UU SPPA agar dapat segera dilakukan proses pembinaan terhadap
anak, tujuan pengaturan tersebut untuk mempercepat proses hukum yang
ada demi kepentingan terbaik bagi anak, namun dalam pelaksanaan masih

BP

perlu adanya penambahan aturan yang tidak cukup hanya petikan putusan
dari pengadilan saja yang diwajibkan pada hari yang sama dengan waktu
pengucapan putusan, melainkan harusnya termasuk ekstra vonis yang

EV

dikeluarkan oleh Jaksa sebagai eksekutor putusan hakim yang seringkali
terlambat sehingga menghambat proses dimulainya pembinaan terhadap
anak, oleh sebab itu perlu adanya pengaturan mengenai ketentuan yang

SA
N

memuat mengenai ekstra vonis oleh kejaksaan.

C. Perlindungan

Subbab ini berisi analisis dan evaluasi terhadap aturan-aturan yang

memberikan bentuk perlindungan terhadap objek yang diatur. Perlindungan yang

PU

diberikan dapat berisi kewajiban yang harus dilakukan oleh instansi/lembaga serta
dapat berisi perintah atau larangan yang bertujuan untuk melindungi sesuatu.
Perlindungan yang menjadi objek analisis dan evaluasi di dalam Pokja ini

merupakan bentuk perlindungan yang terkait dengan sistem hukum pidana anak
yang memposisikan anak sebagai korban, saksi atau pelaku baik langsung maupun
tidak langsung.
Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap pertaturan perundangundangan yang menjadi objek dalam pokja ini didapati beberapa bentuk

perlindungan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
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No.

Jenis Kewajiban

Pasal

Keterangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Perlindungan harkat dan
martabat manusia

Pasal 1
angka 1

2

Perlindungan
Negara

Pasal 2

Hak Asasi Manusia adalah
seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai mahkluk
Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan
anugerah-Nya
yang
wajib
dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi
oleh
negara,
hukum,
Pemerintah, dan setiap orang
demi kehormatan
serta
perlindungan harkat dan
martabat manusia;
Negara Republik Indonesia
mengakui dan menjunjung
tinggi hak asasi manusia dan
kebebasan dasar manusia
sebagai hak yang secara
kodrati melekat pada dan tidak
terpisahkan dari manusia, yang
harus dilindungi, dihormati,
dan
ditegakkan
demi
peningkatan
martabat
kemanusiaan, kesejahteraan,
kebahagiaan, dan kecerdasan
serta keadilan.
Setiap orang berhak atas
pengakuan,
jaminan,
perlindungan dan perlakuan
hukum yang adil serta
mendapat kepastian hukum
dan perlakuan yang sama di
depan hukum.

oleh

PU

SA
N

EV

HAM

BP

H
N

1

3

Perlindungan hukum

Pasal 3
ayat (2)
dan (3)

Setiap orang berhak atas
perlindungan
hak
asasi
manusia dan kebebasan dasar
manusia, tanpa diskriminasi.
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Jenis Kewajiban

Pasal

4

Perlindungan
terhadap
Masyarakat Adat

Pasal 6

5

Tanggung
perlindungan
Pemerintah

Pasal 8

Keterangan
(1) Dalam rangka penegakan
hak asasi manusia, perbedaan
dan
kebutuhan
dalam
masyarakat hukum adat harus
diperhatikan dan dilindungi
oleh hukum, masyarakat, dan
Pemerintah.
(2)
Identitas
budaya
masyarakat hukum adat,
termasuk hak atas tanah ulayat
dilindungi, selaras dengan
perkembangan zaman.
Perlindungan,
pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan
hak asasi manusia terutama
menjadi tanggung jawab
Pemerintah.
Setiap hak asasi manusia
seseorang
menimbulkan
kewajiban dasar dan tanggung
jawab untuk menghormati hak
asasi orang lain secara timbal
balik serta menjadi tugas
Pemerintah
untuk
menghormati,
melindungi,
menegakkan,
dan
memajukannya.

jawab
HAM oleh

Pasal 69
ayat (2)

EV

Tanggung
perlindungan
Pemerintah

jawab
oleh

SA
N

6

HAM

BP

H
N

No.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengawasan
penyelenggaraan
perlindungan anak

PU

7

8

Perlindungan
Masyarakat

Pasal 23
ayat (2)

Negara, Pemerintah,
dan
Pemerintah Daerah mengawasi
penyelenggaraan
perlindungan Anak.
oleh Pasal 25 Kewajiban dan tanggung jawab
ayat (1) Masyarakat
terhadap
Perlindungan
Anak
dilaksanakan melalui kegiatan
peran
Masyarakat dalam
penyelenggaraan Perlindungan
Anak.
(2) Kewajiban dan tanggung
jawab
Masyarakat

96

Jenis Kewajiban

Pasal

9

Perlindungan Anak dari
perbuatan
yang
mengganggu kesehatan

10

Perlindungan Anak
upaya transplantasi
organ tubuh

11

Perlindungan
lingkungan
pendidikan

EV
di
satuan

SA
N

Anak

PU
12

sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan
melibatkan
organisasi
kemasyarakatan, akademisi,
dan pemerhati Anak.
Pemerintah,
Pemerintah
Pasal
45B ayat Daerah, Masyarakat, dan
Orang Tua wajib melindungi
(1)
Anak dari perbuatan yang
mengganggu kesehatan dan
tumbuh kembang Anak.
Pasal 47 Negara,
Pemerintah,
ayat (1)
Pemerintah
Daerah,
Masyarakat, Keluarga, dan
Orang Tua wajib melindungi
Anak dari upaya transplantasi
organ tubuhnya untuk pihak
lain.
Pasal 54 Anak
di dalam dan di
ayat (1)
lingkungan satuan pendidikan
wajib
mendapatkan
perlindungan dari
tindak
Kekerasan
fisik, psikis,
kejahatan
seksual,
dan
kejahatan lainnya
yang
dilakukan
oleh
pendidik,
tenaga kependidikan, sesama
peserta didik, dan/atau pihak
lain.
Pasal 59 Pemerintah,
Pemerintah
ayat (1)
Daerah, dan lembaga negara
lainnya berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk
memberikan
Perlindungan
Khusus kepada Anak.

BP

dari

Keterangan

H
N

No.

Perlindungan Khusus

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

13

Perlindungan korban

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan:
a. perlindungan dari pihak
keluarga,
kepolisian,
kejaksaan,
pengadilan,
97

Jenis Kewajiban

Pasal

Perlindungan
bagi Pasal 13
pendamping,
saksi,
keluarga, dan teman korban

15

Perlindungan korban

Pasal 15

EV
SA
N
Perlindungan
pada korban

PU

16

advokat, lembaga sosial, atau
pihak lainnya baik sementara
maupun
berdasarkan
penetapan
perintah
perlindungan dari pengadilan;
Untuk
penyelenggaraan
pelayanan terhadap korban,
pemerintah dan pemerintah
daerah sesuai dengan fungsi
dan tugas masing-masing
dapat melakukan upaya :
d. memberikan perlindungan
bagi
pendamping,
saksi,
keluarga, dan teman korban.
Setiap orang yang mendengar,
melihat, atau mengetahui
terjadinya kekerasan dalam
rumah tangga wajib melakukan
upaya-upaya sesuai dengan
batas kemampuannya untuk :
b. memberikan perlindungan
kepada korban;
(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu
kali dua puluh empat) jam
terhitung sejak mengetahui
atau
menerima
laporan
kekerasan
dalam
rumah
tangga, kepolisian wajib segera
memberikan
perlindungan
sementara pada korban.
(2) Perlindungan sementara
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan paling lama 7
(tujuh) hari sejak korban
diterima atau ditangani.
(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu
kali dua puluh empat) jam
terhitung
sejak pemberian
perlindungan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
kepolisian wajib meminta surat

BP

14

Keterangan

H
N

No.

sementara Pasal 16
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No.

Perlindungan oleh Advokat

Pasal

Pasal 25

Keterangan
penetapan
perintah
perlindungan dari pengadilan.
Dalam
hal
memberikan
perlindungan dan pelayanan,
advokat wajib :
a. memberikan
konsultasi
hukum yang mencakup
informasi mengenai hakhak korban dan proses
peradilan;
b. mendampingi korban di
tingkat
penyidikan,
penuntutan,
dan
pemeriksaan dalam sidang
pengadilan dan membantu
korban
untuk
secara
lengkap
memaparkan
kekerasan dalam rumah
tangga yang dialaminya;
atau
c. melakukan
koordinasi
dengan sesama penegak
hukum,
relawan
pendamping, dan pekerja
sosial agar proses peradilan
berjalan
sebagaimana
mestinya.
Ketua
pengadilan
dalam
tenggang waktu 7 (tujuh) hari
sejak diterimanya permohonan
wajib mengeluarkan surat
penetapan yang berisi perintah
perlindungan bagi korban dan
anggota keluarga lain, kecuali
ada alasan yang patut.

Surat perintah perlindungan Pasal 28

PU

18

SA
N

EV

BP

H
N

17

Jenis Kewajiban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

19

Perlindungan oleh LPSK

Pasal 28
ayat (1)

Perlindungan LPSK terhadap
Saksi
dan/atau
Korban
diberikan
dengan
syarat
sebagai berikut:
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Syarat perlindungan

Pasal

Pasal 28
ayat (2)

Keterangan
a. sifat pentingnya keterangan
Saksi dan/atau Korban;
b. tingkat Ancaman yang
membahayakan Saksi dan/atau
Korban;
c. hasil analisis tim medis atau
psikolog
terhadap
Saksi
dan/atau Korban; dan
d. rekam jejak tindak pidana
yang pernah dilakukan oleh
Saksi dan/atau Korban.
Perlindungan LPSK terhadap
Saksi Pelaku diberikan dengan
syarat sebagai berikut:
a. tindak pidana yang akan
diungkap
merupakan tindak pidana
dalam kasus tertentu sesuai
dengan
keputusan
LPSK
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2);
b. sifat pentingnya keterangan
yang diberikan oleh Saksi
Pelaku dalam mengungkap
suatu tindak pidana;
c. bukan sebagai pelaku utama
dalam tindak pidana yang
diungkapkannya;
d. kesediaan mengembalikan
aset yang diperoleh dari tindak
pidana yang dilakukan dan
dinyatakan dalam pernyataan
tertulis; dan
e. adanya Ancaman yang
nyata atau kekhawatiran akan
terjadinya Ancaman, tekanan
secara fisik
atau psikis
terhadap Saksi Pelaku atau
Keluarganya jika tindak pidana
tersebut diungkap menurut
keadaan yang sebenarnya.

PU

SA
N
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Jenis Kewajiban

H
N

No.
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No.

Jenis Kewajiban

Pasal

Perlindungan oleh LPSK

22

Perlindungan oleh LPSK

Pasal
Perlindungan LPSK terhadap
29A ayat anak yang menjadi Saksi
(1)
dan/atau
Korban
dapat
diberikan setelah mendapat
izin dari orang tua atau wali.
Perlindungan LPSK terhadap
Pasal
29A ayat anak yang menjadi Saksi
dan/atau Korban yang tidak
(3)
memerlukan izin orang tua
atau
wali
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),
diberikan
berdasarkan
penetapan Ketua Pengadilan
Negeri
setempat
atas
permintaan LPSK.

BP

H
N
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Keterangan

Saksi

dan
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Pasal 43

Pembentukan
pelayanan khusus

ruang

Pasal 45
ayat (1)

Pembentukan
pelayanan terpadu

pusat

Pasal 46
ayat (1)

PU

24

Perlindungan
Korban

SA
N

23

EV

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Ketentuan
mengenai
perlindungan saksi dan korban
dalam perkara tindak pidana
perdagangan
orang
dilaksanakan
berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13
Tahun
2006
tentang
Perlindungan
Saksi
dan
Korban, kecuali ditentukan lain
dalam Undang-Undang ini.
Untuk
melindungi
saksi
dan/atau korban, di setiap
provinsi dan kabupaten/kota
wajib
dibentuk
ruang
pelayanan khusus pada kantor
kepolisian setempat guna
melakukan pemeriksaan di
tingkat penyidikan bagi saksi
dan/atau korban tindak pidana
perdagangan orang.
Untuk
melindungi
saksi
dan/atau korban, pada setiap
kabupaten/kota
dapat
dibentuk pusat pelayanan
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No.

Jenis Kewajiban

Pasal

Perlindungan
Kepolisian

oleh

27

Pembentukan
rumah
perlindungan sosial

terpadu bagi saksi dan/atau
korban
tindak
pidana
perdagangan orang.
Pasal 47 Dalam hal saksi dan/atau
korban beserta keluarganya
mendapatkan ancaman yang
membahayakan diri, jiwa,
dan/atau hartanya, Kepolisian
Negara Republik Indonesia
wajib
memberikan
perlindungan, baik sebelum,
selama, maupun sesudah
proses pemeriksaan perkara.
Pasal 48 Untuk
penyelenggaraan
ayat (2) pelayanan
rehabilitasi
kesehatan, rehabilitasi sosial,
pemulangan, dan reintegrasi
sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah dan
Pemerintah Daerah wajib
membentuk
rumah
perlindungan sosial atau pusat
trauma.
Pasal 54 Dalam hal korban berada di
ayat (1)
luar
negeri
memerlukan
perlindungan hukum akibat
tindak pidana perdagangan
orang, maka Pemerintah
Republik Indonesia melalui
perwakilannya di luar negeri
wajib melindungi pribadi dan
kepentingan korban, dan
mengusahakan
untuk
memulangkan korban ke
Indonesia atas biaya negara.
Pasal 55 Saksi dan/atau korban tindak
pidana perdagangan orang,
selain sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini juga
berhak mendapatkan hak dan
perlindungan sesuai dengan

Perlindungan
terhadap
korban di luar negeri

PU
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26

Keterangan

29

Perlindungan
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No.

Jenis Kewajiban

Pasal

Keterangan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan lain.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Tidak terdapat pasal terkait
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelindungan khusus

Pasal 17

31

Pelindungan anak di LPKS

32

Perlindungan bagi Anak
Korban
dan/atau Anak
Saksi

(1) Penyidik, Penuntut Umum,
dan Hakim wajib memberikan
pelindungan khusus bagi Anak
yang diperiksa karena tindak
pidana yang dilakukannya
dalam situasi darurat.
(2)
Pelindungan khusus
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui
penjatuhan
sanksi
tanpa
pemberatan.
Pasal 32 Untuk melindungi keamanan
ayat (5) Anak,
dapat
dilakukan
penempatan Anak di LPKS.
Pasal 89 Anak Korban dan/atau Anak
Saksi berhak atas semua
pelindungan dan hak yang
diatur dalam
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Pasal 91 Anak Korban dan/atau Anak
ayat (4) Saksi
yang
memerlukan
pelindungan
dapat
memperoleh pelindungan dari
lembaga yang menangani
pelindungan saksi dan korban
atau rumah perlindungan
sosial sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Pasal 93 Masyarakat dapat berperan
serta dalam pelindungan Anak
mulai dari pencegahan sampai
dengan reintegrasi sosial

EV

SA
N

Perlindungan bagi Anak
Korban
dan/atau Anak
Saksi

PU

33

34

BP

H
N

30

Perlindungan
Masyarakat

oleh
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Dari beberapa pengaturan mengenai “Perlindungan” terhadap anak yang
terdapat pada peraturan perundang-undangan yang telah di analisis didapat
beberapa potensi permasalahan sebagai berikut:
1) Perlindungan Khusus Kepada Anak
Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dikenal terminologi

H
N

“Perlindungan Khusus” yaitu suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh
Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa
aman terhadap ancaman. Kewajiban untuk memberikan perlindungan
khusus ini ditujukan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga

BP

negara lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1).

Dari pengaturan yang ada masih terdapat potensi permasalahan, yaitu
pengaturan yang ada tidak diikuti dengan norma yang mengamanatkan

EV

pengaturan lebih lanjut ataupun norma pendukung lainnya yang dapat
secara tegas membebankan kewajiban pemberian perlindungan khusus oleh
sebuah lembaga Pemerintah/Pemerintah daerah/Lembaga negara lainnya,

SA
N

sehingga upaya tersebut dapat dipastikan tidak berjalan optimal dan hanya
menjadi slogan semata.

Hasil analisis dan evaluasi terhadap norma yang terdapat dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menunjukan masih minimnya

pengaturan yang dapat mendukung terwujudnya perlindungan khusus

PU

kepada anak, beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut antara lain:
a) Objek anak yang dapat diberikan perlindungan khusus memiliki kondisi
dan situasi yang beragam sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2),
termasuk jenis perlindungan yang diberikan juga berbeda-beda, hal ini

pula yang menjadikan lembaga yang akan memberi perlindungan tentu
tidak berada dalam satu tugas dan fungsi, sehingga persepsi antar
lembaga dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak juga
tidak akan sama sehingga menyebabkan tidak optimalnya perlindungan
khusus yang diberikan.
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b) Dari segi pendanaan, hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 71E yang
menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
menyediakan dana penyelenggaraan perlindungan anak, seharusnya
perlu ditambahkan norma yang dapat mengimplementasikan hal
tersebut atau norma yang mendelegasikan ke peraturan teknis

H
N

selanjutnya.
c) Dari segi pengawasan hanya diatur lembaga yang akan mengawasi
penyelenggaraan perlindungan anak tetapi tidak terdapat pengaturan
terkait mekanisme, koordinasi, maupun sanksi yang dapat diberikan bila

BP

terdapat pelanggaran atas ketidakterpenuhan perlindungan anak
tersebut.

EV

2) Perlindungan Terhadap Korban KDRT

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dikenal dua terminologi
perlindungan, yaitu perlindungan sementara dan perlindungan berdasarkan

SA
N

penetapan pengadilan. Perlindungan sementara merupakan perlindungan
yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak
lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari
pengadilan, sedangkan perlindungan berdasarkan perintah pengadilan
dilakukan pada saat telah memperoleh penetapan perlindungan dari

PU

pengadilan.

Dari dua jenis perlindungan tersebut yang menjadi persoalan adalah

jangka waktu yang sangat sempit bagi Kepolisian untuk memberikan
perlindungan sementara yaitu 1 x 24 jam sejak menerima laporan dan dalam
waktu 24 jam berikutnya harus mengajukan kepada Pengadilan untuk
meminta surat penetapan perintah perlindungan, pengaturan tersebut
memiliki dua sisi dampak yang berbeda, dampak yang pertama
menghendaki

adanya

kecepatan

penanganan

dan

akuntabilitas

penyelesaian perkara sedangkan dampak kedua akan menyebabkan tidak
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efektifnya pemberlakuan Pasal tersebut, mengingat di beberapa daerah
jarak antara lokasi kejadian dan pengadilan jauh letaknya dan memakan
waktu, sehingga tidak mungkin untuk disamakan dalam kurun waktu 24 jam
dalam proses tersebut.
Demikian pula dalam mengeluarkan surat perintah perlindungan yang

H
N

dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan negeri, berdasarkan Pasal 28 UndangUndang 23 Tahun 2004 disebutkan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang
berisi perintah perlindungan bagi korban, tetapi dalam norma tersebut

BP

terdapat frasa yang menyebutkan “....kecuali ada alasan yang patut”, yang
menjadi permasalahan adalah terhadap “alasan yang patut” tidak
ditemukan pengaturan yang mensyaratkan alasan apa saja yang dianggap

EV

patut untuk menunda /melewati batas waktu penerbitan surat perintah
perlindungan, ini tentu akan menjadi aturan pembenar bila terjadi

SA
N

keterlambatan dalam penerbitan surat perintah perlindungan.

3) Perlindungan Anak oleh LPSK
Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban maupun saksi

merupakan salah satu penambahan aturan baru yang diberikan pada
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebelumnya. Pada Undang-

PU

Undang Nomor 31 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 29A pada ketentuannya
menyebutkan bahwa anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban
mendapatkan perlindungan LPSK setelah mendapat izin dari orang tua atau
wali. Tetapi izin dari orang tua atau wali tidak diperlukan berdasarkan

kondisi yang diatur dalam Pasal 29A ayat (2) tetapi diberikan berdasarkan
penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.
Yang menjadi permasalahan adalah upaya memberikan perlindungan
bagi anak yang harus melalui penetapan Ketua Pengadilan, hal ini selain akan
memakan waktu juga akan terkendala dengan jarak/lokasi pengadilan,
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karena tidak semua kasus yang melibatkan anak terjadi di kota besar,
beberapa kasus terjadi di pedalaman dengan akses lokasi dan waktu tempuh
yang lama, sehingga pengaturan ini sebaiknya lebih dapat memenuhi
kepentingan terbaik bagi anak.

H
N

4) Perlindungan Anak korban TPPO
Pengaturan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan
orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 43

BP

terdapat potensi permasalahan yang terkait dengan perumusan norma. Di
dalam Pasal tersebut di sebutkan “Ketentuan mengenai perlindungan saksi
dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan

EV

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”
ketentuan

ini

mengakibatkan

adanya

pembatasan

di

dalam

SA
N

implementasinya juga membatasi keberlakuan sebuah norma. Adanya
norma yang menyebutkan secara tegas menyebutkan nomor dan tahun dari
sebuah undang-undang menunjukan bahwa penormaan tersebut memang
secara terbatas harus terkait dengan peraturan yang dimaksud dan tidak
dapat ditafsirkan berbeda, hal ini tentu akan menimbulkan masalah

PU

dikemudian hari bilamana peraturan yang dirujuk telah mengalami
perubahan atau telah dicabut sehingga secara otomatis Pasal yang merujuk
pada aturan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak berlaku.
Hal sebaliknya tertuang dalam Pasal 55 dari undang-undang yang sama

yang menunjukan bahwa terdapat formulasi pengaturan tanpa merujuk
kepada salah satu undang-undang tertentu sehingga keberlakuan terhadap
pengaturan sebuah norma tidak dibatasi dengan peraturan yang lain.
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BAB IV
EFEKTIFVITAS HUKUM

Agenda pembangunan nasional berangkat dari nawacita yang dicanangkan
oleh Presiden Joko Widodo yang salah satu agenda tersebut adalah dengan
memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

H
N

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Agenda pembangunan
nasional tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa agenda prioritas yang
akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2019.

BP

Salah satu agenda prioritas yaitu melalui peningkatan penegakan hukum
yang berkeadilan yang kemudian ditetapkan ke dalam sasaran pembangunan
hukum 2015 – 2019 yang salah satu arah kebijakan dan strateginya yaitu

EV

“Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak, berlandaskan pada UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai
bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum

SA
N

yang menekankan pada prinsip keadilan restorasi (restorative justice). Dalam
pelaksanaanya, diperlukan peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga;
peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders; penyusunan
peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengawasan dan
evaluasi”.

PU

Upaya memberikan perlindungan terhadap anak sebenarnya sudah di jamin

dalam konstitusi yaitu melalui Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pasal 28B
ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”. Hal ini sejalan dengan semangat yang diusung dalam Convention on
the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak selanjutnya dimana melalui Pasal
2 Ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak hidup sejahtera, perlindungan
hukum untuk mencapai kesejahteraan anak wajib dijamin oleh sebuah negara.
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Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) upaya
untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak terus dilakukan.
Hal ini tercermin dari beberapa peraturan yang sudah mengakomodir beberapa
ketentuan tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

H
N

Pengadilan Anak sebagaimana dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35

BP

Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah melalui Undang-

EV

Undang Nomor 31 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

SA
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Beberapa catatan kritis yang melatar belakangi lahirnya UU SPPA adalah 1:
1) Undang-Undang

Nomor

3

Tahun

1997

belum

sepnuhnya

menginkorporasikan prinsip-prinsip dan nilai yang terkandung dalam

Konvensi Hak Anak.

2) Kuatnya perkembangan pemikiran terkait dengan pemenuhan dan

PU

pemajuan terhadap hak anak, sehingga menuntut adanya upaya
perubahan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

3) Perubahan paradigma pembinaan anak yang semula berorientasi
kepada penghukuman (retributif justice) menjadi pemulihan hak korban
(restoratif justice).

4) Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjadikan
dasar perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3

1

Disampaikan oleh Prof. Hakristituti Hakrisnowo pada rapat konsultasi narasumber Pokja
Analsis dan Evaluasi Hukum Sistem Hukum Pidana Anak, pada Senin, 13 Juni 2016 di BPHN
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Tahun 1997 terkait dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan
hukum.
Dengan lahirnya UU SPPA maka telah merubah secara total arah pembinaan
terhadap seorang anak yang berhadapan dengan hukum, anak tidak lagi
diposisikan semata-mata menjadi pelaku tindak pidana, tetapi anak pelaku juga

H
N

merupakan korban akibat adanya pola yang salah dalam kehidupan sosialnya
sehingga dalam rezim UU SPPA anak juga dianggap sebagai korban yang perlu
dilindungi hak-haknya dan dibina demi kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri.
Beberapa hal yang menjadi pokok perubahan dari adanya UU SPPA2 yaitu

BP

antara lain:

1) Arah politik hukum sistem peradilan pidana anak yang lebih kepada
mengupayakan kepada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban

EV

baik melalui ganti kerugian maupun proses pembinaan di luar penjara.
2) Adanya cakupan anak yang tidak hanya mencakup anak sebagai pelaku
tetapi termasuk juga anak sebagai korban dan juga anak sebagai saksi.

SA
N

3) Usia pertanggungjawaban pidana Anak yaitu berumur 12 tahun, tetapi
belum berumur 18 tahun, serta anak yang belum berumur 14 tahun
hanya dikenakan tindakan.

4) Penghilangan Kategori Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil

5) Perubahan nomenklatur lembaga yang menangani anak yang terkait

PU

dengan sistem peradilan pidana anak seperti LPAS dan LPKA

6) Adanya kewajiban melaksanakan proses Diversi pada setiap tingkat
pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di
pengadilan.

7) Penegasan terhadap hak-hak yang akan diperoleh bagi seorang anak di
dalam sebuah proses peradilan, sehingga jaminan pemenuhan hak anak
dan kepentingan terbaik bagi anak dapat terpenuhi.

2

Ibid.
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8) Adanya pembatasan upaya perampasan kemerdekaan terhadap seorang
anak yang berhadapan dengan hukum sebagai measure of the last resort.

Jika kita melihat kondisi kesejahteraan sosial anak di Indonesia maka akan
terlihat gambaran yang menunjukan pentingnya membangun dan melindungi

H
N

anak sebagai generasi penerus bangsa. Di bawah ini kondisi kesejahteraan sosial
anak yang ada di Indonesia yang memerlukan penanganan dan perlindungan

APD – Anak Penyandang
Disabilitas

532.130

ABT – Anak Balita Terlantar

1,2 juta

EV

ABH – Anak Berkonflik
dengan Hukum

4.150

BP

sebagai berikut:

2,9 juta

ANTAR/ANJAL Anak
Terlantar/ Anak Jalanan

SA
N

5.900

AMPK – Anak Memerlukan
Perlindungan Khusus

PU

Sumber: Paparan Drs. Cupsanto, M.Si dari Subdit Rehabsos, Kementerian Sosial
disampaikan pada acara Forum Koordinasi Pelaksanaan SPPA di Bogor
Sebagai salah satu upaya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan

hak anak maka diterbitkanlah UU SPPA. Munculnya UU SPPA memberi arah baru
dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia, yaitu dengan diberlakukannya
sistem Diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak. Diversi sendiri
berdasarkan Pasal 1 UU SPPA adalah Diversi adalah pengalihan penyelesaian
perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana,
melalui sistem peradilan ini dimungkinkan terjadinya perdamaian dalam setiap
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tingkatan proses pidana yang ada baik itu penyidikan, penuntutan maupun proses
peradilan.
Diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses
peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang
berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam

H
N

lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta
semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan
pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban.3

Jika melihat data anak yang berhadapan dengan hukum4 maka masih perlu

BP

upaya untuk melakukan koordinasi dan persamaan persepsi terhadap seluruh
aparat penegak hukum dalam melaksanakan UU SPPA terutama terkait dengan
pelaksanaan sistem Diversi.
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Jumlah

L

P

Jumlah

11

639

1132

38

1170

SA
N

Lapas/Rutan

Anak Pidana

EV

Tahanan Anak

UPT

131

3

134

1116

7

1123

Total

759

14

773

2248

45

2293
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LPKA

Oleh sebab itu dalam sebuah proses Diversi semua pihak yang terlibat dalam

suatu tindak pidana tertentu secara bersama-sama berupaya mengatasi masalah
serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi
lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi

3
4

Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.
Diolah dari paparan IG Ayu, Dit.Binkemas, “Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM
(Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) dalam Implementasi UU 11 Tahun 2012 tentang
SPPA”, (Makalah disampaikan pada Diskusi Publik Analisis dan Evaluasi Hukum
Membangun Sistem Hukum Pidana Anak, Denpasar, 10 Agustus 2016).
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untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan
pembalasan, yang pelibatan tersebut tergambar dalam skema di bawah ini:
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BP
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Gambar 1. Skema Sistem Peradilan Anak

PU

Sumber: Paparan Narasumber Putu Elvina Wakil Ketua KPAI pada FGD Analisis dan
Evaluasi Hukum Sistem Hukum Pidana Anak pada Rabu, 14 September 2016 di
BPHN
Dengan berbagai latar belakang di atas, penilaian terhadap efektivitas

hukum dari sebuah peraturan perundang-undangan penting untuk dilakukan,
melalui bab ini akan diuraikan efektivitas dari peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan sistem hukum pidana anak sehingga mampu mewujudkan
sistem peradilan pidana anak yang melindungi dan memberi kepentingan terbaik
bagi anak.
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Analisis dan evaluasi terhadap efektivitas Peraturan perundang-undangan
yang disajikan bersifat evaluasi tunggal atas sebuah peraturan perundangundangan, dan hasil dari evaluasi tersebut akan menghasilkan rekomendasi
efektivitas yang akan menyempurnakan berbagai rekomendasi hasil evaluasi pada
tahapan sebelumnya, sehingga akan diperoleh kesimpulan dan rekomendasi

H
N

keseluruhan yang lebih komprehensip.

A. Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Dari hasil analisis dan evaluasi terdapat beberapa permasalahan terkait

BP

dengan efektivitas dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (UU HAM) sebagai berikut:

1. Tidak adanya mekanisme atau aturan yang menegaskan pemenuhan

EV

rekomendasi Komnas HAM

Di dalam Pasal 89 ayat (4) huruf d dan e disebutkan bahwa Komnas
HAM bertugas dan berwenang melakukan penyampaian rekomendasi atas
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suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk
ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan penyampaian rekomendasi atas suatu
kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
Penyampaian rekomendasi kepada lembaga terkait berdasarkan

PU

tindak lanjut atas pengaduan/pelaporan yang disampaikan ke Komnas HAM
atau berdasarkan penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Komnas
HAM. Berdasarkan data tahun 2015 klasifikasi pihak yang diadukan dapat
diklasifikasikan sebagai berikut:
No
1
2
3
4
5
6

Klasifikasi Pihak Yang Diadukan
Pemerintah Pusat (Kementerian)
Pemerintah Daerah
Lembaga Legislatif
Lembaga Negara (Non Kementerian)
Lembaga Peradilan
Kepolisian

Jumlah Surat Pengaduan
548
1011
4
288
640
2734
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10
11
12
13
14
15

TNI
Kejaksaan
Lembaga pemasyarakatan dan / atau
Rutan
Pemerintah negara lain
Korporasi
BUMN / BUMD
Lembaga pelayanan kesehatan
Lembaga pendidikan
Organisasi

331
252
43
9
1231
381
44
146
55

H
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7
8
9

Dari data di atas terlihat bahwa banyak sekali laporan/pengaduan yang
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disampaikan ke Komnas HAM dan oleh Komnas HAM memiliki tugas
menyampaikan rekomendasi baik kepada Pemerintah ataupun DPR. Namun
dari pengaturan di atas tidak ada satu aturanpun yang memuat tentang
mekanisme atau tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan dan
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tidak pula terdapat aturan yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut
mengenai mekanisme pemenuhan atas rekomendasi yang diberikan
Komnas HAM.
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Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM juga tidak
terdapat satu aturan pun yang menegaskan sanksi apa yang dapat diberikan
kepada lembaga yang tidak memenuhi rekomendasi yang disampaikan oleh
Komnas HAM, hal ini mengakibatkan berbagai pengaduan atas pelanggaran
HAM masih menyisakan permasalahan, dan hal ini berarti menghambat dari
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efektivitas dari undang-undang HAM.

2. Tidak Efektivnya Pengaturan Komisioner Komnas HAM
Pengaturan terkait dengan jumlah anggota Komnas HAM diatur dalam

Pasal 83 yang menyebutkan “Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga
puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden
selaku Kepala Negara”. Pengaturan jumlah anggota tersebut merupakan
yang terbesar diantara jumlah anggota Komisi-Komisi yang ada di Indonesia
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seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan
Umum dan lain sebagainya. Walaupun secara normatif jumlah anggota yang
dapat diangkat sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang, namun dalam
praktiknya hingga tahun 2016 tidak pernah tercapai anggota Komnas HAM

Anggota Komnas HAM
30
25

BP

20

H
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dengan jumlah yang disebutkan dalam UU HAM.
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Dari data di atas menunjukan tidak terpenuhinya jumlah Anggota
Komnas HAM pada setiap periode sesuai dengan amanat UU HAM, namun
ketidakterpenuhan tersebut juga tidak mempengaruhi penyelenggaraan

tugas dan fungsi Komnas HAM. Oleh sebab itu perlu terdapat perubahan
pengaturan mengenai jumlah Anggota Komnas HAM agar dapat

PU

menyesuaikan dengan realitas kebutuhan sebuah organisasi yang
sesungguhnya.

3. Tidak Efisiennya Kelembagaan yang Melaksanakan Pemantauan HAM
Pemantauan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu
kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM, hal ini diatur dalam Pasal 1
ayat (7), Pasal 76 ayat (1). Terkait dengan kewenangan tersebut terdapat
beberapa lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dengan objek yang serupa
(terdapat irisan). Setidaknya terdapat lima lembaga Negara dan Pemerintah
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yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pemantauan terhadap HAM
yaitu:
Komnas HAM

-

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

-

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

-

Kementerian Negara Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

-

Kementerian Hukum dan HAM

H
N

-

Walaupun terdapat ke khususan terhadap objek HAM yang dipantau
oleh beberapa lembaga, namun hal tersebut pada hakikatnya merupakan

BP

bagian umum dari perlindungan atas hak asasi manusia, sehingga walaupun
ada yang memiliki spesifikasi khusus terhadap anak dan perempuan, namun
seharusnya dapat terkoordinasi secara terpadu dan tersistem ke dalam
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sebuah lembaga. Yang terjadi saat ini adalah duplikasi kewenangan,
ketidakseragaman data, ketidak terpaduan arah kebijakan, dan inefisiensi
kelembagaan. Oleh sebab itu penting untuk kembali melakukan penataan

SA
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lembaga yang melakukan pemantauan terhadap HAM

4. Tidak Terdapatnya Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM
Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia masih

cukup tinggi, terdapat dua jenis berkas pengaduan yaitu Surat Pengaduan
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Langsung dan Surat Tembusan berdasarkan data Komnas HAM Tahun 2015
jumlah surat tersebut yaitu:
h. Surat Pengaduan Langsung sebanyak 4556 surat
i.

Surat Tembusan sebanyak 3693 surat

Atas jumlah surat tersebut berdasarkan klasifikasi pelanggaran haknya
dsijaikan sebagai berikut:
No

Klasifikasi Pelanggaran

Jumlah

1

Hak untuk hidup

272

2

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

10

117

3

Hak mengembangkan diri

99

4

Hak memperoleh keadilan

3252

5

Hak atas kebebasan pribadi

180

6

Hak atas rasa aman

646

7

Hak atas kesejahteraan

8

Hak turut serta dalam pemerintahan

9

Hak perempuan

10

Hak anak

11

Hak tidak diperlakukan diskriminatif

12

Non HAM

3.407

H
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30
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57
10

219

Tinggi nya jumlah pengaduan di atas menunjukan terdapat persoalan
yang terjadi di masyarakat akibat pelanggaran HAM, dan sudah sewajibnya
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Negara memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan terhadap HAM
seperti yang telah digariskan oleh UU HAM. Namun UU HAM tidak terdapat
pengaturan yang berisi mekanisme penyelesaian atas pelanggaran HAM
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yang terjadi seperti data tersebut di atas, memang terdapat Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tetapi

kompetensi absolut yang dimiliki oleh Pengadilan HAM hanya bertugas dan
berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi
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manusia yang berat seperti yang diatur dalam Pasal 4, dan pelanggaran HAM
berat yang dimaksud hanya terhadap kejahatan genosida dan kejahatan
terhadap kemanusian hal inilah yang mendasari dugaan pelanggaran HAM
di atas tidak pernah selesai penanganannya karena memang tidak terdapat
mekanisme yang mengatur hal tersebut. Oleh karena itu perlu adanya
perubahan pengaturan dengan menambahkan mekanisme penyelesaian
pelanggaran HAM selain pelanggaran HAM berat.
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B. Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang
secara substantif telah mengatur beberapa hal yang berhubungan dengan hak
anak. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan

H
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amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait
jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama
untuk tumbuh dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki,
dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

BP

Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya
tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan
definisi Anak. Atas dasar hal tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 35
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Tahun 2014 yang telah merubah beberapa pasal yang terdapat dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002. Namun berdasarkan hasil analisa dan evaluasi
yang ada terdapat beberapa pengaturan yang belum berjalan efektiv, hal
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tersebut sebagaimana diurai sebagai berikut:
1. Tidak Efektivnya Perlindungan Bagi Anak Terlantar
Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan:

“Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan
kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55,

PU

keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke
pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar”. Dan pasal ini

dikuatkan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 yang
berbunyi: “Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57

sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan
Anak Terlantar yang bersangkutan”.
Dari ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perlu
penetapan pengadilan agar seorang anak mendapat status anak terlantar
sehingga dapat memperoleh perlindungan dari negara. Padahal berdasarkan
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data yang disampaikan oleh Kementerian Sosial terdapat 2,9 juta anak di
Indonesia yang masuk ke dalam kategori anak terlantar atau anak jalanan,
yang menjadi persoalan apakah untuk memberikan perlindungan bagi anak
terlantar dan anak jalanan harus menunggu penetapan dari pengadilan?
Apakah anak dapat mengajukan sendiri untuk meminta penetapan
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pengadilan agar mendapat status sebagai anak terlantar? Jika tidak ada
lembaga atau pejabat yang meminta penetapan pengadilan apakah hak
perlindungan bagi anak terlantar dan anak jalanan hilang? Pertanyaanpertanyaan tersebut menunjukan pengaturan tersebut belum lengkap

BP

sehingga menyebabkan perlindungan terhadap anak terlantar dan anak
jalanan tidak efektiv. Oleh sebab itu perlu terdapat pengaturan lebih lanjut
dan mengubah ketentuan yang ada terkait dengan perlunya “penetapan
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pengadilan” agar upaya perlindungan bagi anak terlantar dan anak jalanan
dapat berjalan efektiv dan optimal.
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2. Minimnya Dukungan Sarana yang Mendukung Perlindungan dan
Kesejahteraan Bagi Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 terdapat beberapa

Pasal yang memerintahkan kepada Pemerintah dan Pemerintah daerah
untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung perlindungan

PU

bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22. Yang dimaksud dengan

“sarana dan prasarana”, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan
olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian,
tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk
optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak
yang ada di daerah.
Dalam realitanya penyediaan sarana masih sangat minim jika
dibandingkan dengan jumlah anak yang membutuhkan sarana dimaksud.
Walaupun dalam Pasal 71E ayat (1)secara tegas menyebutkan Pemerintah
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dan Pemerintah Daerah bertanggung

jawab menyediakan dana

penyelenggaraan Perlindungan Anak. Namun pengaturan tersebut tidak
dibarengi dengan pengenaan sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban
tersebut, sehingga saat ini penyediaan sarana bagi perlindungan anak masih
diabaikan. Oleh sebab itu perlu adanya penerapan sanksi administratif

H
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terhadap lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang tidak mematuhi
kewajiban tersebut.

Cuma Pendidikan bagi Anak

BP

3. Tidak Terdapat Mekanisme yang Jelas dalam Memberikan Bantuan Cuma-

Di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
disebutkan: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk
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memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau
pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar,
dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil”. Dari Pasal ini dapat
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terlihat bahwa bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, anak
terlantar dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil dapat
memperoleh biaya pendidikan atau bantuan Cuma-Cuma, namun dalam
kenyataannya masih banyak anak-anak dalam kategori tersebut tidak
mendapatkan hak seperti yang diatur dalam Pasal di atas. Pada bagian

PU

penjelasan

Undang-Undang

Perlindungan

Anakpun

juga

tidak

mencantumkan penejelasan lebih lanjut mengenai mekanisme, cara
memperoleh dan bentuk bantuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
53 ayat (1) sehingga Pasal tersebut memiliki tujuan yang baik namun dalam
praktiknya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ketiadaan pengaturan lebih lanjut yang berisi aturan-aturan teknis
pemberian biaya pendidikan dan/atau bantuan Cuma-Cuma membuat
aturan tersebut tidak efektif dijalankan. Oleh sebab itu perlu adanya
pengaturan lebih lanjut atau perubahan atas ketentuan di atas dengan
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menambahkan pendelegasian yang berisi aturan teknis ke dalam aturan
pelaksana di bawahnya.

C. Efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

H
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dibentuk guna memberikan perlindungan
terhadap korban maupun saksi atas tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah
tangga berdasarkan catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

BP

(Komnas Perempuan) jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun
2015 sebesar 321.752 kasus, data ini dengan perincian berdasarkan data perkara
yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG)
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sejumlah 305.535 kasus, dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan
sejumlah 16.217 kasus. Terpisah dari jumlah tersebut, ada sejumlah 1.099 kasus
yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk
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Rujukan (UPR) yang sengaja didirikan Komnas Perempuan untuk menerima dan
merujuk pengaduan korban yang datang langsung maupun yang masuk lewat
surat dan surat elektronik. Unit ini dikelola oleh divisi pemantauan Komnas
Perempuan.5

Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukan bahwa
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belum optimalnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adapun kendala yang

menghambat efektivitas pelaksanaan dari undang-undang tersebut sebagai
berikut:

5

Berdasarkan Lembar Fakta Catatan Tahunan 2016 Komnas Perempuan.
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1. Terjadinya Perbedaan Persepsi Tterhadap Pengaturan Jenis Delik Tindak
Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Aparat Penegak Hukum
Di dalam UU PKDRT terdapat 2 (jenis) delik yang diatur sebagai dasar
tuntutan pidana atas sebuah kejahatan yang terjadi, yaitu delik aduan dan
delik biasa sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:
Jenis Perbuatan

Pasal

Kekerasan Fisik dalam rumah tangga

2

Kekerasan Fisik dalam rumah tangga
menyebabkan Sakit/Luka berat
Kekerasan Fisik dalam rumah tangga
menyebabkan matinya korban
Kekerasan Fisik dalam rumah tangga antara
Suami Terhadap Isteri atau sebaliknya
Kekerasan Psikis dalam rumah tangga

4
5

EV

3

Pasal 44
ayat (1)
Pasal 44
ayat (2)
Pasal 44
ayat (3)
Pasal 44
ayat (3)
Pasal 45
ayat (1)
Pasal 45
ayat (2)

BP

1

Kekerasan Psikis dalam rumah tangga antara
Suami Terhadap Isteri atau sebaliknya yang
tidak menyebabkan penyakit/halangan
pekerjaan
7 Kekerasan seksual
8 Kekerasan seksual antara Suami Terhadap
Isteri atau sebaliknya
9 Kekerasan seksual terhadap orang yang
menetap dalam rumah tangganya
10 Pentelantaran orang lain dalam rumah tangga
yang menjadi tanggungannya

PU
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6

Jenis Delik
Aduan Biasa
√

H
N

No

Pasal 46
Pasal 53
Pasal 47
Pasal 48
Pasal 49

√
√

√
√
√

√
√
√
√

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat jenis delik aduan

terhadap tindak kekerasan yang dilakukan dalam hubungan suami istri, hal
tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan persepsi di

dalam proses penegakan hukum, selain hal tersebut terjadinya tindak
kekerasan dalam rumah tangga karena dalam posisi hubungan suami istri
terdapat hubungan ketergantungan satu dengan yang lainnya, sehingga
bilamana terjadi tindak kekerasan namun tidak berani untuk diadukan

123

sedangkan aparat penegak hukum menganggap hal tersebut sebagai delik
aduan. Oleh sebab itu penting untuk melakukan sosialisasi dan diklat bagi
aparatur penegak hukum untuk memahami hal tersebut.

2. Tidak Terdapatnya Pemulihan Hak Ekonomi/Kesejahteraan bagi Korban

H
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Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Masih banyak terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
juga diakibatkan dari tidak adanya jaminan atas perlindungan hak ekonomi
bilamana mengadukan adanya tindak kekerasan dalam lingkungan rumah
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tangga.

Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan
beberapa hak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu:
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a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
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b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap
tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan

peraturan

perundang-undangan; dan
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e. pelayanan bimbingan rohani.
Dari hak yang diperoleh di atas tidak satupun terdapat pengaturan

yang berkaitan dengan perlindungan atau jaminan pemenuhan hak

ekonomi/kesejahteraan, padahal hubungan rumah tangga sangat terkait
erat dengan ketergantungan ekonomi antar anggota keluarga, hal inilah
yang menyebabkan keraguan di dalam melaporkan adanya tindak kekerasan
dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan tidak optimalnya bentuk
perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini. Oleh sebab itu perlu
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terdapat perubahan pengaturan yang memberi jaminan perlindungan hak
ekonomi/kesejahteraan.

D. Efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan

H
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Korban
Terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 merupakan upaya
mewujudkan optimalisasi perlindungan terhadap saksi dan korban dari
pengaturan undang-undang sebelumnya yang masih terdapat kelemahan,

BP

antara lain:

1. kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi

LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban;

EV

2. keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari

tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian
layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli;

SA
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3. koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan

Restitusi; dan

4. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Seperti diketahui keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang

sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan

PU

pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan
pada semua tahap proses peradilan pidana.
Undang-undang perubahan ini juga telah memperluas subjek hukum

yang dilindungi yaitu Saksi Pelaku (justice collaborator), dan Pelapor (whistleblower), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan
yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar
sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, dan juga terdapat
pengaturan terkait pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang
diberikan.
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Demikian juga perluasan terhadap lingkup tindak pidana yakni tindak
pidana pelanggaraan hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi,
tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana
perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak
pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan
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posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat
membahayakan jiwanya.

Dari segi kelembagaan juga terdapat penguatan kelembagaan dan
kewenangan serta terdapat pengaturan terkait dengan kerja sama dan

BP

koordinasi antar lembaga. Undang-undang ini juga terdapat perubahan
ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi undang-undang ini masih

EV

tergolong baru, dan dari efektivitas masih belum dapat ditemukan kendala
yang ditemui dalam implementasi pelaksanaan undang-undang perubahan

SA
N

perlindungan saksi dan korban.

E. Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang
Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara,

termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah
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menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan
anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) ini mengatur perlindungan saksi dan

korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan
untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu,
Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap
penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam
bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana
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perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak
korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang
harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami
penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.
Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen
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Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah,
Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya
Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani
Pemerintah Indonesia.

BP

Dari sisi kesiapan instrumen pendukung UU TPPO, undang-undang ini
sudah memiliki instrumen yang cukup dalam melaksanakan perlindungan yang
hal tersebut di bawah koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan

berikut:
j. Penegasan

EV

Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan melakukan langkah-langkah sebagai

komitmen

untuk

meningkatkan

perlindungan

bagi
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perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana
perdagangan orang yang tertuang di dalam buku II RPJMN 2015-2019.

k. Menyusun kebijakan, pedoman dan mekanisme untuk pencegahan.
l. Melakukan pendidikan masyarakat (usaha ekonomi perempuan),
pendidikan

kesetaraan,

pendidikan

kursus

dan

kelembagaan,
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pengembangan model pencegahan di 10 propinsi daerah pengirim (Jabar,
Jateng, Jatim, NTB, NTT, Kalbar, Kaltim, Sulut, Sumut, dan Kepri).

m. Penyusunan rencana aksi daerah yang mengintegrasikan isu TPPO dalam
muatan lokal sekolah formal dan non-formal di 20 kab/kota.

n. Membangun sistem pengawasan efektif terhadap kinerja Perusahaan
Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPT KIS).
o. Memperketat pengawasan arus imigrasi di daerah-daerah rawan (mis:
Entikong, Batam, Nunukan, Medan).
p. Mengembangkan sistem pelayanan penanganan TKI (crisis centre).
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q. Pembentukan satgas pencegahan TKI Non-Prosedural oleh Kem Naker, di
21 lokasi embarkasi.
r. Peningkatan pengamanan dokumen perjalanan dan penanganan di
imigrasi.
Dari segi infrastruktur pendukung juga telah dipersiapkan dengan rincian
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sebagai berikut:
a. 123 pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit
b. 33 P2TP2A Provinsi dan 247 P2TP2A Kab/Kota
c. 24 citizen services di KBRI dan Konjen RI

BP

d. 649 puskesmas mampu tata laksana kekerasan terhadap anak

e. 1480 puskesmas mampu tata laksana kekerasan terhadap perempuan
f. 25 rumah sakit rujukan bagi TKI bermasalah

EV

g. 22 rumah perlindungan trauma centre
h. 15 rumah perlindungan sosial anak

1 rumah perlindungan sosial wanita

j.

510 unit UPPA di mapolres; satgas khusus perdagangan orang dan satgas
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i.

perlindungan anak.

Dari data di atas menunjukan bahwa undang-undang sudah berjalan dan

cukup efektiv dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

PU

perdagangan orang.

F. Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara

merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara
hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara
akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di
hadapan hukum (equality before the law). Dibentuknya Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan jaminan atas hak
konstitusional tersebut dan menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga
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negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan
akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu
iimplementasi dan efektivitas undang-undang tersebut menjadi penting karena
merupakan bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memenuhi
hak tersebut.
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Berdasarkan data penyaluran bantuan hukum yang dilakukan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 2016 diperoleh data sebagai

SA
N

EV

BP

berikut:

Sumber: SID Bankum: https://sidbankum.bphn.go.id/
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Dari data tersebut bantuan hukum terhadap penyelesaian kasus pidana menenmpati
posisi teratas disusul dengan kasus keperdataan, dan untuk kasus yang berhubungan
dengan sengketa tata usaha negara belum terdapat lembaga yang mengajukan
bantuan hukum untuk menangani kasus tersebut.

Undang-undang yang terbentuk 6 (enam) tahun yang lalu ini memang
merupakan proses peralihan terhadap pengelolaan bantuan hukum yang
sebelumnya berada di setiap pengadilan yang penyalurannya melalui Pos
Bakum, diantara proses peralihan memang terdapat beberapa kendala pada
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awal-awal pelaksanaanya, namun seiring waktu kendala tersebut mampu
diatasi.
Dalam upaya mewujudkan bantuan

hukum yang efektiv, terdapat

beberapa catatan hasil analisa dan evaluasi atas pengaturan yang terdapat
pada undang-undang tersebut dan menjadi kendala terhadap efektivitas
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penyelenggaraan Undang-Undang Bantuan Hukum sebagai berikut:
1. Tidak Adanya Pengaturan Mengenai Sosialisasi Bantuan Hukum

Sosialisasi merupakan instrumen penting di dalam mewujudkan
optimalisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, terlebih lagi

BP

undang-undang tersebut berisi peralihan kewenangan kelembagaan
sehingga penting mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Walaupun terdapat asas yang menyatakan pada saat undang-undangkan

EV

maka masyarakat dianggap tahu.

Di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum tidak terdapat satu
pasalpun

yang

menegaskan

adanya

sosialisasi

atau

kewajiban
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mensosialisasikan undang-undang ini, hal inilah yang menyebabkan
penyelenggaraan

bantuan

hukum

tidak

efektiv

pada

awal-awal

perjalanannya. Oleh sebab itu perlu ada perubahan pengaturan dengan
menambahkan pengaturan tentang sosialisasi baik dilakukan oleh

PU

pemerintah maupun pemerintah daerah.

2. Tidak Terdapat Sanksi Atas Penyalahgunaan Dana Bantuan Hukum
Berdasarkan catatan temuan di dalam menyalurkan dana bantuan

hukum masih terdapat lembaga bantuan hukum yang menyalahgunakan
dana bantuan hukum, misalkan dengan mempergunakan dana administrasi
penerima bantuan untuk mencairkan dana bantuan hukum tetapi tidak
melaksanakan kewajiban pendampingan yang seharusnya diberikan,
modus-modus seperti itu tentu akan merugikan masyarakat.
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Di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum itu sendiri hanya berisi satu
larangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 yaitu tentang larangan
menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum
dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang ditangani, namun
tidak terdapat sanksi apabila pemberi bantuan hukum tidak melaksanakan

H
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kewajiban sesuai dengan profesinya.
Memang terdapat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dapat
menjerat penggelapan atas dana bantuan hukum, tetapi dalam konteks ini
apabila bantuan hukum yang diberikan tidak diberikan secara maksimal

BP

tentu akan merugikan masyarakat miskin yang akan mencari keadilan. Oleh
sebab itu perlu adanya perubahan dengan menambahkan ketentuan yang
terkait dengan sanksi baik pidana maupun administrasi terhadap
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penyalahgunaan dana bantuan hukum.

G. Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

SA
N

Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak (UU SPPA) merupakan undang-undang yang menggantikan keberlakuan
dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Terdapat
banyak perubahan yang terjadi diantara kedua undang-undang tersebut dari

PU

substansi hukum, struktur hukum sampai dengan budaya hukum yang harus di
bangun dan dipahami baik aparatur penegak hukum hingga masyarakat pada
umumnya.
Kendati UU SPPA dibentuk pada tahun 2012 namun undang-undang

tersebut baru berlaku pada tahun 2014. Berlakunya UU SPPA yang sudah
memasuki tahun 2 tahun masih terdapat beberapa kendala yang menghambat
efektivitas di dalam implementasinya.
Beberapa kendala yang terkait efektivitas diauraikan sebagai berikut:
1. Belum lengkapnya pembentukan peraturan pelaksana UU SPPA
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Di dalam UU SPPA terdapat beberapa pasal yang mendelegasikan
pengaturan lebih lanjut ke dalam sebuah Peraturan Pemerintah; dan
Peraturan Presiden. Pasal-pasal tersebut yaitu:
a) Pasal 15 yang mendelegasikan ketentuan mengenai pedoman
pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan
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Diversi ke dalam Peraturan Pemerintah.
b) Pasal 21 ayat (6) mendelegasikan ketentuan mengenai syarat dan tata
cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan,
dan pembimbingan ke dalam Peraturan Pemerintah.

BP

c) Pasal 25 ayat (2) mendelegasikan ketentuan mengenai pedoman
register perkara anak ke dalam Peraturan Pemerintah.
d) Pasal 71 ayat (5) mendelegasikan ketentuan mengenai bentuk dan tata

EV

cara pelaksanaan pidana ke dalam Peraturan Pemerintah.
e) Pasal 82 ayat (4) ) mendelegasikan ketentuan mengenai tindakan ke
dalam Peraturan Pemerintah.
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f) Pasal 94 ayat (4) mendelegasikan ketentuan mengenai tata cara
pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan ke
dalam Peraturan Pemerintah.

g) Pasal 90 ayat (2) mendelegasikan ketentuan mengenai pelaksanaan
hak Anak Korban dan Anak Saksi ke dalam Peraturan Presiden.

PU

h) Pasal

92

ayat

(4)

mendelegasikan

ketentuan

mengenai

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke dalam Peraturan
Presiden.
Dari ketentuan di atas perlu dibentuk 6 (enam) Peraturan

Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden, tetapi hingga saat ini baru
terbentuk 1 (satu) Peraturan Pemerintah dan 1 (satu) Peraturan Presiden.
Belum lengkapnya peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari
pelaksanaan UU SPPA menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan dari
beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA, hal ini pula yang
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menjadikan hambatan terbesar di dalam upaya mewujudkan pemenuhan
hak anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu diperlukan
percepatan pembentukan peraturan pelaksana dari UU SPPA.

2. Belum tercukupinya pembangunan infrastruktur pendukung Pelaksanaan

H
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UU SPPA
Lahirnya UU SPPA menimbulkan konsekuensi terhadap pembangunan
infrastruktur, tidak sekedar membentuk organisasi pelaksana, namun juga

di dalam pelaksanaan UU SPPA.

BP

fasilitas berupa gedung dan kelengkapannya yang menjadi unsur pendukung

Kewajiban membangun Bapas di setiap Kabupaten/Kota diamanatkan
oleh Pasal 105 ayat (1) huruf d, sedangkan pembangunan LPKA dan LPAS di

EV

setiap Provinsi merupakan amanat dari Pasal 105 ayat (1) huruf e, yang
dalam waktu 5 (lima) tahun sudah harus terbentuk, tetapi hingga tahun 2016
baru terbentuk 71 Bapas, 20 LPKA, dan 4 LPAS sehingga masih perlu untuk

SA
N

membantuk 465 Bapas, 14 LPKA dan 34 LPAS. Dari kondisi demikian masih
banyak infrastruktur yang perlu dibangun dan tentu akan terkait erat dengan
ketersediaan anggaran dalam upaya merealisasikannya.

Realisasi Pembangunan Infrastruktur UU SPPA
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Belum tercukupinya penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan juga
merupakan salah faktor yang menghambat efektivitas di dalam
penyelenggaraan UU SPPA.

3. Belum tersosialisasikannya UU SPPA secara menyeluruh
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Keberlakuan sebuah undang-undang harus dibarengi dengan
pemahaman dan persamaan persepsi dari seluruh unsur pelaksana dari
undang-undang tersebut. Bagi UU SPPA aparat penegak hukum menjadi
unsur kunci dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang sesuai dengan

BP

kondisi yang dikehendaki yang terdapat dalam UU SPPA. Selain itu
masyarakat juga memiliki peran penting, karena UU SPPA memiliki tujuan
berupa restorative justice yang berarti membutuhkan proses reintegrasi
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sosial yang menyertakan masyarakat di dalamnya. Oleh sebab itu sosialisasi
dan penyamaan persepsi menjadi penting baik itu terhadap aparat penegak
hukum maupun masyarakat secara umum dalam rangka memahami
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keseluruhan pengaturan yang terdapat dalam UU SPPA dan menghindari
adanya disparitas proses pidana.
Munculnya pertentangan di sebagian Masyarakat terhadap proses

diversi yang seolah-olah membebaskan pelaku dari jerat hukum dan adanya
disparitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memproses

PU

kasus anak menunjukan bahwa belum tersosialisasikan secara menyeluruh
ketentuan yang terkandung dalam UU SPPA.
Begitu pula terhadap kewajiban melakukan sosialisasi UU SPPA yang

tidak menegaskan secara definitif lembaga yang memiliki kewajiban untuk
melakukan sosialisasi UU SPPA, diketahui hanya ada satu pasal yang
mengatur hal tersebut yaitu Pasal 93 huruf g dan itu pun terdapat pada bab
Peran Serta Masyarakat, sehingga hal ini pula yang menjadi hambatan dalam
efektivitas pelaksanaan UU SPPA.
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4. Penyiapan Sumber Daya Manusia Pelaksana UU SPPA
Di dalam ketentuan penutup yang terdapat pada UU SPPA disebutkan
dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya UU SPPA
diwajibkan pada setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik Anak;
disetiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum Anak; dan disetiap
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pengadilan wajib memiliki Hakim Anak.
Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung
pelaksanaan UU SPPA akan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan bagi aparatur penegak hukum. Keterbatasan anggaran dan jumlah

BP

trainer (pengajar/pelatih) menjadi salah satu penyebab pelaksanaan Diklat
terpadu UU SPPA masih terbatas untuk diselenggarakan dan diikuti oleh
seluruh aparatur penegak hukum, hal ini pula yang menjadi pemicu adanya

EV

disparitas penanganan terhadap kasus anak antara aparat penegak hukum
yang telah mengikuti Diklat terpadu dan yang belum mengikuti diklat. Oleh
sebab itu diperlukan anggaran yang memadai dan penyiapan jumlah trainer
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yang mencukupi di dalam penyelenggaraan Diklat Terpadu UU SPPA.

5. Tidak optimalnya pola pembinaan terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum

Pola pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

PU

merupakan faktor penting di dalam upaya melindungi dan mewujudkan hak
anak sebagaimana yang diharapkan dari pembentukan UU SPPA, namun
disayangkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai program
pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan belum juga terbentuk sehingga
upaya mewujudkan hal tersebut menjadi terkendala.
Belum tersedianya peraturan pelaksana menyebabkan ketiadaan
alokasi anggaran yang khusus di dalam melaksanakan program pembinaan
bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini berakibat pada bangunan

yang belum sesuai dengan standarisasi/belum ramah Anak dan penyediaan
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fasilitas pembinaan yang belum sesuai standar (kamar hunian, areal
rekreasi, perpustakaan, ruang kelas, ruang kunjungan) baik di Bapas, LPAS
dan LPKA.
Anggaran terbatas juga mempengaruhi program pembinaan di LPKA
dan LPAS yang tidak sesuai dengan standar, hal ini menyebabkan hak-hak
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anak tidak terpenuhi dan penyelenggaraan pembinaan tidak optimal;
termasuk pula pembimbingan di Bapas karena keterbatasan anggaran
menyebabkan penyelenggaraan Litmas, Pendampingan, Bimbingan dan

PU

SA
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EV

BP

Pengawasan klien tidak optimal.
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
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Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak telah memasuki kurun waktu
2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang kemudian diberlakukan
di Tahun 2014. Dari kurun waktu tersebut upaya mewujudkan sistem peradilan
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pidana anak terus dilakukan yang hal ini didorong pula melalui kebijakan
pembangunan hukum sebagaimana tertuang di dalam RPJM tahap III 20152019.
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Terbitnya UU SPPA mempengaruhi dinamika dan perkembangan hukum
khususnya terhadap sistem hukum pidana. Oleh sebab itu analisis dan evaluasi
hukum terhadap sistem hukum pidana anak tidak semata-mata membedah UU
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SPPA tetapi termasuk juga peraturan perundang-undangan lainnya yang secara
materi muatan memiliki hubungan dan keterkaitan terhadap anak. Setidaknya
terdapat 14 (empat belas) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
sistem hukum pidana anak dan telah dilakukan analisis dan evaluasi.
Secara garis besar berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum

PU

menunjukan peraturan perundang-undangan yang diuji secara materi telah

berupaya memberikan perlindungan bagi anak dan memberi ke khususan
pengaturan hukum bagi anak yang berbeda dengan kelompok orang dewasa.
Namun pada beberapa pengaturan masih diperlukan adanya pengaturan lebih
lanjut yang bersifat teknis operasional. Dan dari sisi pemahaman dan aparatur
masih perlu ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi serta pendidikan
terpadu terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

anak.
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Hal

yang

menyebabkan

belum

optimalnya

implementasi

dari

pelaksanaan sistem hukum pidana anak adalah belum tersedianya secara
lengkap sarana dan prasarana yang mendukung sesuai dengan amanat yang
terdapat pada undang-undang, sehingga sangat besar pengaruhnya bagi pola
pembinaan dan perlindungan bagi seorang anak yang berhadapan dengan

H
N

hukum.

B. Rekomendasi Umum

Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-

BP

undangan di dalam lingkup sistem hukum pidana anak, telah diperoleh
beberapa rekomendasi yang terdiri dari rekomendasi umum dan rekomendasi
khusus. Adapun rekomendasi umum sebagai berikut:

EV

a. Perlu adanya simplifikasi kelembagaan yang memiliki kewenangan di
dalam melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait dengan
Hak Asasi Manusia.

SA
N

Dari 3 (tiga) peraturan perundang-undangan tersebut diketahui
setidaknya terdapat empat lembaga yang memiliki kewenangan terhadap
objek yang sama, yaitu Kementerian Negara PP/PA, KPAI, Komnas HAM dan
Ditjen HAM. Kewenangan yang diperoleh oleh keempat lembaga tersebut
secara tegas disebutkan di dalam beberapa peraturan ang diuji. Berdasarkan

PU

hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan kewenangan tersebut diberikan
terhadap objek yang sama atau merupakan salah satu bagian dari objek
pengaturan yang terdapat pada undang-undang yang berbeda yaitu
mengatur mengenai “anak”.
Pengaturan yang ada saat ini berpotensi tumpang tindih dan
menyebabkan inefisiensi dalam pelaksanaan tugas sebuah lembaga
khususnya

terhadap

pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

yang

berhubungan dengan pemenuhan hak anak. Tersebarnya pengaturan
kewenangan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan ke dalam beberapa
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peraturan perundang-undangan seharusnya diikuti dengan harmonisasi dan
sinkronisasi

pengaturan

kewenangan

terhadap

lembaga

yang

melaksanakan, sehingga terdapat konsistensi pengaturan.
Kesamaan tugas dan fungsi terhadap objek yang sama inilah yang
menyebabkan terjadinya inefisiensi. Walaupun inefisiensi tersebut belum

H
N

memicu konflik kewenangan antar lembaga, namun hal ini menyebabkan
tidak optimalnya upaya pemenuhan terhadap hak-hak anak termasuk dalam
implementasi sistem peradilan pidana anak. Hal ini karena tiap-tiap lembaga
memiliki kebijakan yang berbeda-beda akibat dari kewenangan pemantauan

BP

dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga. Hal ini juga
mengakibatkan penyediaan data juga menjadi tidak valid karena masingmasing lembaga juga melakukan hal yang sama dan tentunya akan berimbas

EV

pada pengambilan kebijakan secara nasional.

b. Perlu adanya harmonisasi pengaturan terhadap penyelenggaraan

SA
N

pendidikan, pembinaan dan pembimbingan bagi anak yang berhadapan
dengan hukum

Terdapat 4 (empat) lembaga yang terlibat dalam memberikan

pendidikan, pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum yaitu: Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan

PU

Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan
Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dari pengaturan
kelembagaan tersebut terdapat pula 3 (tiga) profesi yang mendukung proses
pendidikan, pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum yaitu: Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial
Profesional,dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap norma yang ada masih
terdapat permasalahan yaitu mengenai kewenangan menyelenggarakan
pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam Undang-
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Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 21 ayat (1), Pasal 84 ayat (3), dan Pasal
85 ayat (3) disebutkan lembaga LPKA, LPAS dan LPKS “wajib
menyelenggarakan pendidikan”, namun pengaturan yang terdapat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 sebagai peraturan pelaksana
dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak memberikan pengaturan

H
N

lebih lanjut mengenai kewajiban menyelenggarakan pendidikan di
lingkungan LPKA dan LPAS, hal berbeda ditunjukan terhadap LPKS yang
memiliki pengaturan lebih lanjut terhadap penyelenggaraan pendidikan
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2). Hal ini menunjukan

BP

bahwa masih terdapat pengaturan yang belum lengkap di dalam melakukan
proses pendidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, padahal
proses pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum tidak terletak

EV

hanya di LPKS tetapi termasuk juga LPAS dan LPKA.

c. Perlunya mempercepatan pembangunan sarana ruang atau gedung

SA
N

yang mendukung perlindungan terhadap anak.
Terdapat beberapa ketentuan yang mewajibkan membangun sarana

baik berupa ruangan hingga pembangunan gedung guna mendukung
perlindungan terhadap anak termasuk anak yang berhadapan dengan
hukum, yaitu:

PU

1) Ruang Pelayanan Khusus korban tindak pidana perdagangan orang
2) Ruang Pelayanan Khusus Anak
3) Rumah Perlindungan Sosial/Pusat Trauma bagi korban tindak pidana
perdagangan orang

4) Balai Pemasyarakatan (Bapas) di setiap Kabupaten/Kota
5) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di setiap Provinsi
6) Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di setiap Provinsi
7) Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)
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Kewajiban membangun sarana tersebut sebenarnya merupakan
pengaturan yang relevan dalam mendukung tercapainya tujuan hukum yang
dikehendaki dalam sebuah peraturan perundang-undangan, namun
ketentuan

tersebut

seharusnya

tetap

memperhatikan

kondisi

perekonomian yang ada, sehingga pengaturan tersebut tidak akan

H
N

kontraproduktif dan menjadi justifikasi dari tidak optimalnya penegakan
hukum yang ada, sebagai contoh pembentukan LPKA dan LPAS di setiap
provinsi yang harus ada dalam waktu 5 tahun setelah berlakunya UU SPPA,
hal ini tentu tidak akan teralisasi bila tidak didukung dengan kesiapan

BP

anggaran yang memadai. Atas dasar hal tersebut di dalam perumusan
norma yang memerlukan dukungan anggaran perlu untuk memperhatikan
kemampuan dan alokasi anggaran yang tersedia sehingga pengaturan yang

C. Rekomendasi Khusus

EV

ada dapat implementatif untuk dilaksanakan

SA
N

Selain rekomendasi umum yang di peroleh dari efektivitas pelaksanaan
peraturan perundang-undangan terdapat juga rekomendasi yang bersifat
normatif dalam perspektif materi, struktur, penegakan, dan budaya hukum
sebagai berikut:

1. Materi Hukum

PU

Rekomendasi
Perlu perubahan Pasal 74 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 untuk memperjelas ketentuan
terhadap
pembentukan
Komisi
Perlindungan Anak di Daerah.

Penjelasan
Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 mengatur pembentukan Komisi
Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya
yang sejenis. Hal ini berpotensi menimbulkan
persoalan:
- Frasa “lembaga lainnya membuka kemungkinan
Pemda untuk membentuk lembaga-lembaga
baru di luar “Komisi perlindungan Anak”, dan
- Persoalan terhadap pola kerja antara lembaga
bentukan Pemda dengan KPAI yang bersifat
nasional.

141

H
N

EV

Perlu perubahan Pasal 76D UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 untuk
membuat rumusan baru terhadap
larangan melakukan persetubuhan
bagi seorang anak, tidak hanya
dengan kekerasan atau ancaman
tetapi ditambahkan melakukan tipu
muslihat, melakukan serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak.

Penjelasan
- Perlunya juga memperhatikan beban anggaran
dari pembentukan lembaga tersebut.
Oleh sebab itu perlu memperjelas ketentuan
terhadap pembentukan Komisi Perlindungan Anak
di Daerah.
Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 disebutkan: “Setiap Orang dilarang melakukan
Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan
orang lain”. Padahal banyak kasus-kasus yang
terjadi seorang anak melakukan persetubuhan
tetapi tidak dengan ancaman ataupun kekerasan,
tetapi dengan melakukan tipu muslihat, melakukan
serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak,
sehingga seorang anak dengan segala posisi dan
keterbatasnnya tidak dapat mengelak. Oleh sebab
itu perlu adanya perumusan baru atau penjelasan
lebih lanjut yang tertuang secara tegas terhadap
ketentuan di atas.
Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berisi
pengaturan mengenai pendapat anak. Kedua pasal
tersebut belum mengakomodir secara jelas bentuk
saluran terhadap “pendapat anak” ketentuan
tersebut juga masih terdapat pembatasan yakni
“dalam hal tertentu” yang terdapat pada Pasal 60
ayat (2) tetapi tidak ada pengaturan atau syarat
yang menerangkan kondisi “dalam hal tertentu”
yang dimaksud. Kemudian terhadap pendapat anak
yang ada pada Pasal 60 ayat (2) hanya terbatas pada
anak sebagai korban, sedangkan anak yang
berhadapan dengan hukum juga seharusnya
memiliki hak yang sama untuk menyampaikan
pendapatnya.

BP

Rekomendasi

PU

SA
N

Perlu perubahan Pasal 60 ayat (2) dan
Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 agar terdapat
pengaturan secara operasional dan
menyeluruh
terhadap
asas
“Penghargaan terhadap pendapat
anak” dan memasukan rumusan
“anak yang berhadapan dengan
hukum” sebagai pihak yang didengar
pendapatnya.

Perlu mempercepat pembentukan
Peraturan Pemerintah tentang syarat
dan tata cara pengambilan keputusan
serta
program
pendidikan,
pembinaan, dan pembimbingan.

Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 menyebutkan Ketentuan mengenai
mengenai syarat dan tata cara pengambilan
keputusan serta program pendidikan, pembinaan,
dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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SA
N

EV

Perlu perubahan Pasal 5 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999
untuk merumuskan ulang
terhadap
pengaturan
tentang
bantuan hukum yang merupakan
bagian dari HAM.

H
N

Perlu perubahan Pasal 1 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999
untuk merumuskan ulang
konsepsi mengenai pelanggaran HAM
juga
harmonisasinya
dengan
perumusan aturan berikutnya.

Penjelasan
Namun hingga saat ini peraturan tersebut belum
terbentuk.
Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelanggaran
HAM adalah HAM yang diatur dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999, sedangkan terdapat
inkonsistensi pengaturan sebagaimana tercantum
dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan tidak hanya UU
HAM tetapi termasuk juga Hukum Internasional
lainnya. Oleh sebab itu perlu harmonisasi
pengaturan
terhadap
ketentuan/definisi
pelanggaran HAM dimaksud.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 menyebutkan “Setiap orang berhak
mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari
pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak” Frase
“bantuan” dalam ayat ini tidak jelas menunjukan
jenis/bentuk bantuan seperti apa yang harus
diberikan, di dalam pejelasan pasal tersebut juga
tidak ditemukan pengaturan lebih lanjut mengenai
bantuan dimaksud. Kemudian frase “pengadilan”
menunjukan entitas kelembagaan, sedangkan
berdasarkan fungsi kelembagaannya pengadilan
bukanlah lembaga yang memberi bantuan dan
perlindungan, melainkan lembaga yang memiliki
fungsi kekuasaan kehakiman.
Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 hanya berisi dua hal pokok yakni
“penggunaan nama” dan “status kewarganegaraan”
sedangkan hal penting dan sering menjadi
permasalahan yakni mengenai “status dan hak-hak
administasi di bidang kependudukan”.
Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 sangat terikat dengan berbagai
peraturan perundang-undangan seperti UU ITE, UU
Pers, UU KIP oleh sebab itu pada ketentuan ini perlu
ditambahkan “sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 menyebutkan “....hak untuk tidak dituntut
atas dasar hukum yang berlaku surut”. Dalam
kenyataanya pernah terdapat pengaturan hukum

BP

Rekomendasi

PU

Perlu perubahan Pasal 53 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999
untuk mengatur hak-hak
kependudukan bagi seorang anak
semenjak kelahirannya.

Perlu perubahan Pasal 14 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999
dengan menambah frasa
“sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan” terhadap hak
informasi seseorang.
Perlu perubahan Pasal 4 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 dengan
melakukan
perumusan
ulang
terhadap ketentuan Pasal 4 UU HAM.

143

EV

Perlu perubahan Pasal 51 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 untuk
merubah rumusan terkait “tindak
pidana kekerasan fisik” dalam KDRT ke
dalam delik aduan, dan perlu adanya
pengkategorian jenis tindak pidana
yang dapat masuk ke dalam delik
biasa.

H
N

Perlu perubahan Pasal 1 ayat 1
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 untuk memberikan perumusan
yang tegas terhadap anak yang
mengalami kekerasan dalam rumah
tangga.

Penjelasan
yang terbit setelah berlakunya undang-undang ini
Agar tidak terjadi inkonsistensi pengaturan maka
perlu dilakukan perumusan kembali ketentuan yang
terdapat dalam UU HAM khususnya yang terdapat
dalam Pasal 4.
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 hanya menekankan kepada perempuan
sebagai subjek/korban utama dalam terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga padahal banyak
sekali kasus KDRT yang di alami oleh seorang anak.
Oleh sebab itu perlu adanya perumusan yang lebih
jelas bagi seorang anak yang mengalami KDRT.
Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 disebutkan dapat menimbulkan penafsiran
terhadap keseluruhan kekerasan fisik akibat adanya
KDRT hanya bersifat delik aduan, padahal banyak
kasus kekerasan fisik yang mengakibatkan luka-luka
dan kematian seharusnya bisa dikategorikan
termasuk ke dalam “delik biasa” untuk itu perlu
adanya perubahan rumusan terhadap ketentuan
tersebut.
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 menunjukan bahwa yang dapat secara
langsung dikategorikan sebagai penerima bantuan
hukum adalah orang atau kelompok orang miskin
yang tidak dapat memenuhi hak dasar. Padahal di
beberapa undang-undang seperti UU SPPA, UU
HAM, UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa
seorang anak berhak untuk mendapatkan bantuan
hukum oleh sebab itu perlu adanya perubahan
terhadap ketentuan mengenai “penerima bantuan
hukum”.
Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 terdapat potensi permasalahan yang terkait
dengan perumusan norma. Adanya norma yang
menyebutkan secara tegas menyebutkan nomor
dan tahun dari sebuah undang-undang menunjukan
bahwa penormaan tersebut memang secara
terbatas harus terkait dengan peraturan yang
dimaksud dan tidak dapat ditafsirkan berbeda, hal
ini tentu akan menimbulkan masalah dikemudian
hari.

BP

Rekomendasi

PU
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Perlu perubahan Pasal 1 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 dengan menambahkan frasa
“setiap anak yang berhadapan dengan
hukum” ke dalam ketentuan terkait
“penerima bantuan hukum”.

Perlu Mencabut Pasal 43 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007
karena
tidak
sesuai
dengan
keberlakuan Pasal yang ada.
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Penjelasan
Perlu perubahan atas PP Diversi ini dengan
menambahkan pengaturan khusus mengenai hal
ini. Bahkan perlu juga perubahan atas UU SPPA
dengan menambahkan pasal yang berisi “jika
terdapat perlakuan yang salah atau bertentangan
dengan UU SPPA ini (PP Diversi) yang dilakukan oleh
penyidik, penuntut umum, hakim, yang
mengakibatkan
dampak
negatif
kepada
pelaku/korban anak maka perlu adanya kewajiban
menghitung dampak negatif yang terjadi akibat
perbuatan tersebut”.

Perlu perubahan Pasal 35 ayat (1) dari
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011 terkait dengan disharmoni
prosedur
penangkapan
dan
penahanan.
Perlu perubahan Pasal 57 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 terkait
dengan penetapan anak terlantar
melalui pengadilan.

Pasal 35 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2011 berpotensi bertentangan dengan
aturan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP
terkait dengan prosedur penangkapan dan
penahanan.
Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 berpotensi bermasalah dalam upaya
memberikan perlindungan bagi anak terlantar dan
anak jalanan harus menunggu penetapan dari
pengadilan. Oleh sebab itu perlu terdapat
pengaturan lebih lanjut dan mengubah ketentuan
yang ada terkait dengan perlunya “penetapan
pengadilan” agar upaya perlindungan bagi anak
terlantar dan anak jalanan dapat berjalan efektiv
dan optimal.
Dari hak yang ada tidak satupun terdapat
pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan
atau
jaminan
pemenuhan
hak
ekonomi/kesejahteraan, padahal hubungan rumah
tangga sangat terkait erat dengan ketergantungan
ekonomi antar anggota keluarga, hal inilah yang
menyebabkan keraguan di dalam melaporkan
adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga,
sehingga menyebabkan tidak optimalnya bentuk
perlindungan yang diberikan oleh undang-undang
ini. Oleh sebab itu perlu terdapat perubahan
pengaturan yang memberi jaminan perlindungan
hak ekonomi/kesejahteraan.
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BP
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Rekomendasi
Perlu adanya aturan yang mengatur
kewajiban
menghitung
dampak
negative yang akan muncul dalam
setiap perbuatan pemerintah di
dalam PP Pelaksanaan Diversi.

PU

Perlu adanya pengaturan yang
memberikan
hak
ekonomi/
kesejahteraan bagi korban KDRT.
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2. Struktur Hukum

H
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Penjelasan
Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tidak mengatur secara jelas mekanisme
pemberian biaya pendidikan dan atau bantuan
Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak
kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang
bertempat tinggal di daerah terpencil.

Pasal 105 huruf d Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa dalam waktu 5
tahun setelah berlakunya SPPA (tenggat waktu s.d.
2019) kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum wajib membangun
Bapas di kabupaten/kota. Data menunjukan hingga
tahun 2016 baru terdapat 71 BAPAS dari 536 yang
seharusnya dibangun pada tiap Kabupaten/kota.
Pasal 105 huruf e Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 menyebutkan bahwa dalam waktu 5
tahun setelah berlakunya SPPA (tenggat waktu s.d.
2019) kementerian
yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum wajib
membangun LPKA dan LPAS di provinsi. Data
menunjukan hingga tahun 2016 untuk LPKA baru
terdapat 20 unit dan LPAS baru terdapat 4 dari yang
seharusnya 34 unit untuk LPKA dan LPAS.
Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 menyebutkan Anak yang ditangkap
wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus
Anak. Hingga saat ini penyediaan ruang pelayanan
khusus Anak masih terkendala dalam hal
penganggaran, sehingga penyediaan ruang hanya
berdasarkan kemampuan anggaran yang dimiliki
oleh sebuah kantor kepolisian dan tidak terdapat
standar yang digunakan untuk membangun ruang
tersebut.
Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 menyebutkan Ruang tunggu sidang
Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang
dewasa. Pada kenyataannya tidak terdapat ruang
tunggu khusus bagi anak yang akan melaksanakan

EV

BP

Rekomendasi
Perlu perubahan Pasal 53 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014
dengan menambah pengaturan
pemberian bantuan pendidikan
Cuma-Cuma bagi anak kurang
mampu, anak terlantar, dan anak
yang bertempat tinggal di daerah
terpencil.
Perlunya percepatan pembangunan
BAPAS pada tiap Kabupaten/Kota.

SA
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Perlu percepatan pembangunan
LPKA dan LPAS pada tiap Provinsi.

PU

Perlu percepatan penyediaan ruang
pelayanan khusus Anak di kantor
kepolisian yang menangani kasus
anak.

Perlu percepatan penyediaan ruang
tunggu bagi Anak yang akan
mengikuti sidang di pengadilan.
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Perlu perubahan Pasal 14 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004
dengan menambahkan pengaturan
terkait perlunya akreditasi terhadap
lembaga
sosial
yang
dapat
memberikan pelayanan bagi korban
KDRT dan pengaturan khusus
terhadap lembaga sosial yang
didirikan oleh orang/lembaga asing
agar
sejalan dengan
prinsip
kebangsaan dan keutuhan NKRI.
Perlu adanya penambahan jumlah
SDM pada BAPAS serta anggaran
yang memadai dalam penyusunan
litmas.

H
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Perlu perubahan Pasal 83 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 terkait dengan pengaturan
jumlah anggota Komnas HAM.

Penjelasan
sidang di pengadilan, hal ini karena tidak adanya
alokasi atau dana khusus untuk menyiapkan ruang
tunggu bagi terdakwa anak.
Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 menyebutkan “Anggota Komnas HAM
berjumlah 35 (tiga puluh lima), pada kenyataannya
sejak diangkatnya anggota Komnas HAM periode
pertama hingga saat ini belum pernah terpenuhi
jumlah 35 (tiga puluh lima) orang anggota, dan jika
dibandingkan dengan jumlah anggota yang terdapat
pada komisi-komisi yang lain tidak sebanyak seperti
yang diatur dalam UU HAM.
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 memberikan pengaturan terhadap pelayanan
bagi korban. Berdasarkan analisa diperlukan adanya
akreditasi terhadap semua lembaga sosial yang
dapat melaksanakan fungsi untuk memberikan
pelayanan bagi korban dan terhadap lembaga sosial
yang dibentuk oleh pengaturan khusus terhadap
lembaga sosial yang didirikan oleh asing.

BP

Rekomendasi

Perlu
penambahan
“tenaga
pendidik” sebagai salah satu peserta
diklat terpadu SPPA.

Perlu perubahan Pasal 80 PP Nomor
65 Tahun 2015 terkait dengan
kewenangan
pelaksanaan

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2015 menyebutkan dalam jangka
waktu paling lama 3 x 24 (tiga Pembimbing
Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil
penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial
Profesional wajib menyampaikan hasil laporan
sosial. Pengaturan tersebut sangat menyulitkan
karena di beberapa wilayah BAPAS memiliki
keterbatasan SDM serta jangkau wilayah yang luas
dalam melakukan penyusunan litmas.
Pasal 6 ayat 2 Perpres Nomor 175 Tahun 2014
tidak menyebutkan adanya “tenaga pendidik”, oleh
sebab itu perlu adanya penambahan “tenaga
pendidik” agar terlibat dalam rangkaian proses
pelaksanaan SPPA dalam hal pembinaan pendidikan
bagi anak.
Pasal 80 PP Nomor 65 Tahun 2015 hanya
berisi pengaturan pendidikan, pembinaan dan
pembimbingan kepada LPKS semata. Oleh sebab itu
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Perlu perubahan Pasal 81 ayat (1)
dan (2) PP Nomor 65 Tahun 2015
terkait dengan ketentuan yang
mengatur pola pendidikan bagi anak
yang berhadapan dengan hukum.

Penjelasan
Pasal 91A Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 menimbulkan permasalahan hukum dan
menimbulkan ketidakpastian siapa yang akan
melaksanakan tambahan tugas seperti yang
diamanahkan dalam Pasal 76 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014
Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 81 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap
pembebasan bersyarat seharusnya juga diberikan
terhadap jenis pidana yang lain yaitu pidana dengan
syarat dan pidana pelatihan kerja karena semua
jenis pidana merupakan pembatasan bagi seorang
anak dan demi kepentingan terbaik bagi anak maka
seharusnya pembebasan bersyarat dapat juga
diberikan kepada jenis pidana yang lainnya.
Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 perlu adanya
pengaturan lebih lanjut mengenai proses
pemberian pembebasan bersyarat terhadap pidana
pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga di
luar
Kemenkumham,
mengingat
proses
pembebasan bersyarat merupakan produk hukum
yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, dan
terdapat persyaratan atau unsur yang harus
dipenuhi dalam pemberian pembebasan bersyarat.
Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 mengatur tindak lanjut setelah mendapat
putusan pengadilan tetapi belum ada Penetapan PN

EV

3. Penegakan Hukum
Rekomendasi
Perlu mencabut Pasal 91A UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 guna
memperjelas tugas dan wewenang
KPAI

H
N

yang

Penjelasan
perlu mengubah aturan tersebut dengan
menambahkan LPAS dan LPKA dalam proses
mendidik anak yang berhadapan dengan hukum.
Pasal 81 ayat (1) dan (2) PP Nomor 65 Tahun
2015 hanya berisi program pendidikan yang hanya
dilakukan LPKS, padahal proses pendidikan bagi
anak yang berhadapan dengan hukum sesuai
dengan amanat yang ada dalam Undang-Undang
SPPA tidak hanya dilakukan oleh LPKS tetapi
termasuk juga dilakukan oleh LPKA dan LPAS

BP

Rekomendasi
pendidikan
bagi
anak
berhadapan dengan hukum.

SA
N

Perlu perubahan Pasal 80 ayat (4)
dan Pasal 81 ayat (4) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012
dengan menambahkan perumusan
terhadap pembebasan bersyarat
terhadap jenis pidana “pidana
dengan syarat dan pidana pelatihan
kerja”

PU

Perlu perubahan Pasal 80 ayat (1)
dan (4) Undang-Undang Nomor 11
Tahun
2012
trkait
dengan
mekanisme pemberian pembebasan
bersyarat
terhadap
pidana
pembinaan yang dilakukan di luar
Kemenkumham.

Perlunya
pengaturan
yang
membangun
keterpaduan
dan
koordinasi antara Bapas selaku
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Perlunya pengaturan bagi korban
pelanggaran HAM baik berupa
remedy, kompensasi, restitusi atau
rehabilitasi.

H
N

Perlu
pengaturan
mengenai
penyelesaian pelanggaran HAM
secara hukum.

Penjelasan
yang secara terpadu ditembuskan kepada Bapas
baik penetapan Diversi maupun penetapan untuk
putusan. Serta sering terlambatnya penyampaian
salinan putusan pengadilan dan surat eksekusi dari
kejaksaan pada saat anak diputus sidang.
Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 menyebutkan definisi “pelanggaran
HAM” dan Pasal 104 ayat (1) disebutkan “Untuk
mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang
berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di
lingkungan Pengadilan Umum”. Namun sejak
diundangkannya UU HAM tidak pernah ada kasus
“pelanggaran HAM” yang pernah diperiksa dan
diputus sebagai “pelanggaran HAM” oleh
pengadilan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sudah
menyebutkan secara lengkap pengaturan mengenai
hak asasi manusia yang harus dipenuhi, tetapi tidak
terdapat suatu pengaturan mengenai hak yang
diperoleh dari orang sebagai korban dari
pelanggaran HAM, untuk itu diperlukan adanya
pengaturan terhadap hal tersebut.
Pada Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan mengenai
penyampaian rekomendasi untuk ditindaklanjuti,
namun tidak terdapat pengaturan terhadap pihakpihak yang memiliki kewajiban melaksanakan
rekomendasi (penerima rekomendasi).
Pasal 5 angka (1) huruf f, g dan h UndangUndang Nomor 31 Tahun 2014 perlu didukung
dengan pengaturan lebih lanjut mengenai hak
tersebut.

BP

Rekomendasi
instansi
dari
Pembimbing
Kemasyarakatan dengan Pengadilan
dan Kejaksaan dalam rangka
sinergitas pelaksanaan SPPA.

PU

SA
N

Perlunya pengaturan terhadap
“penerima
rekomendasi”
hasil
pemeriksaan Komnas HAM untuk
melaksanakan rekomendasi tersebut
dan
pengaturan
konsekuensi
tertentu bila tidak melaksanakannya.
Perlu perubahan Pasal 5 angka (1)
huruf f, g dan h Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 untuk
mengatur lebih lanjut terhadap
upaya mendapatkan informasi bagi
saksi dan korban.
Perlu perubahan Pasal 10 ayat (2)
Undang-Undang No 31 Tahun 2014
dengan mengatur lebih lanjut
terhadap ketentuan untuk wajib
menunda proses sebuah kasus.
Perlu adanya pengaturan lebih lanjut
di dalam PP Diversi terhadap akses

Kewajiban yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2)
Undang-Undang No 31 Tahun 2014 berpotensi
bermasalah karena tidak ada pengaturan lebih
lanjut mengenai “wajib ditunda”.
Tidak ditemukan rumusan pasal dalam PP ini
yang mengatur tentang akses informasi publik,
sehingga kewajiban penyediaan informasi maupun
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Perlu perubahan Pasal 27 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007
dengan merumuskan pengaturan
lebih lanjut terhadap hilangnya hak
tagih atas utang atau perjanjian bagi
Pelaku tindak pidana perdagangan
orang.
Perlu perubahan Pasal 19 ayat (1),
dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor
11
Tahun
2012
untuk
mengharmoniskan ketentuan terkait
sanksi
terhadap
pelanggaran
kerahasiaan indentitas anak baik di
media cetak maupun elektronik.

H
N

Perlu perubahan Pasal 71D ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 dan Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007
terkait disharmoni pengaturan
mengenai Restitusi bagi korban
anak.

Penjelasan
akses pemenuhan hak informasi tidak secara tegas
di jamin oleh PP ini.
Tidak ditemukan rumusan pasal dalam PP ini
mengenai aturan yang berisi “jaminan peluang yang
sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian
terhadap jalannya proses penyelesaian secara
diversi terhadap kasus anak yang sedang dan telah
ditangani”.
Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 dan Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 21
Tahun 2007, keduanya mengatur mengenai hak
restitusi, namun terdapat disharmoni pengaturan
mengenai pemenuhan hak restitusi, apakah
pemenuhan hak restitusi harus melalui mekanisme
pengadilan atau tidak. Oleh sebab itu perlu
konsistensi antar peraturan yang mengatur hak
restitusi bagi korban anak.
Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 menyebutkan Pelaku tindak pidana
perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas
utang atau perjanjian lainnya terhadap korban.
pasal ini memerlukan kesamaan persepsi antar
aparat penegak hukum, sehingga bentuk keadilan
yang diberikan kepada korban dapat terpenuhi.
Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 97 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur
mengenai sanksi yang perlu untuk diharmoniskan
kembali, sehingga Pasal yang mengatur sanksi
tersebut tidak hanya efektif menjerat pelanggar
perseorangan, sedangkan seharusnya terdapat
sanksi administrasi kepada lembaga penyiaran
apabila terdapat pelanggaran hal tersebut.
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 telah ditentukan batas waktu penyerahan
laporan hasil dalam jangka waktu selama 3 x 24 jam
perlu untuk memperhatikan kondisi sosiologis serta
demografis yang ada, sehingga antara pengaturan
dan realita dapat sinkron guna mencapai
akuntabilitas yang diharapkan
Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014, perlu pengaturan lebih lanjut ataupun
norma pendukung lainnya yang dapat secara tegas

BP

Rekomendasi
informasi public bagi anak yang
berhadapan dengan hukum.
Perlu adanya pengaturan lebih lanjut
di dalam PP Diversi yang menjamin
peluang yang sama bagi setiap orang
untuk memberikan penilaian Diversi.

Perlunya perubahan Pasal 28
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 untuk mengubah aturan waktu
terkait penyerahan hasil peneltian
kemasyarakatan.

Perlu perubahan Pasal 59 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 untuk mengatur lebih lanjut
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Perlunya pengaturan mengenai
sosialisasi bantuan Hukum.

H
N

Perlu perubahan Pasal 28 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004
terkait dengan batas waktu
pemberian perlindungan korban
KDRT.

Penjelasan
membebankan kewajiban pemberian perlindungan
khusus
oleh
sebuah
lembaga
Pemerintah/Pemerintah daerah/Lembaga negara
lainnya, sehingga upaya tersebut dapat dipastikan
tidak berjalan optimal dan hanya menjadi slogan
semata.
Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004
terdapat dua jenis perlindungan, yang menjadi
persoalan adalah jangka waktu yang sangat sempit
bagi Kepolisian untuk memberikan perlindungan
sementara yaitu 1 x 24 jam. Dan pada Pasal 28
disebutkan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
sejak
diterimanya
permohonan
wajib
mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah
perlindungan bagi korban.
Di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum
tidak terdapat satu pasalpun yang menegaskan
adanya sosialisasi atau kewajiban mensosialisasikan
undang-undang ini.
Di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum itu
sendiri hanya berisi satu larangan sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2011. Oleh sebab itu perlu adanya
perubahan dengan menambahkan ketentuan yang
terkait dengan sanksi baik pidana maupun
administrasi terhadap penyalahgunaan dana
bantuan hukum.

BP

Rekomendasi
mengenai pemberian “Perlindungan
Khusus bagi anak”.

SA
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Perlunya
pengaturan
sanksi
terhadap penyalahgunaan dana
bantuan hukum.

PU

4. Budaya Hukum.

Rekomendasi
Perlunya
membangun
budaya
terhadap
Pengadilan
untuk
mendahulukan jadwal persidangan
terhadap kasus anak.

Perlunya membangun budaya bagi
hakim dalam setiap putusannya
untuk
menetapkan
peran
pembimbing kemasyarakatan dalam

Penjelasan
Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 menyebutkan Waktu sidang Anak
didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.
Namun kenyataannya seringkali jadwal atau
agenda sidang anak dilakukan pada akhir waktu
sehingga anak mengalami kelelahan dalam
mengikuti agenda persidangan.
Pasal 65 huruf d dan e Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 terdapat kendala yang saat
ini seringkali tidak ada penetapan Hakim PN,
sebagai dasar Bapas melaksanakan tugas
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Perlunya perubahan Pasal 4 huruf d
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 untuk menghapus salah satu
tujuan dari pembentukan UU PKDRT
yaitu “memelihara keutuhan rumah
tangga
yang
harmonis
dan
sejahtera”.

Penjelasan
mengawasi pidana yang dijatuhkan oleh hakim
terhadap seorang anak.
Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 secara tegas menyebutkan “wajib
diberikan bantuan hukum” hal ini dipertegas pula
dengan pasal-pasal selanjutnya yaitu Pasal 40,
Pasal 55, Pasal 60 yang menunjukan bilamana
tidak di dapatinya bantuan hukum bagi anak yang
berhadapan dengan hukum maka akan “batal
demi hukum”.
Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tidak konsisten dengan tujuan yang
diatur dalam huruf-huruf sebelumnya, karena
banyak kasus seringkali dengan alasan
“memelihara
keutuhan
rumah
tangga”
menyebabkan tidak berjalannya penegakan
hukum terhadan UU PKDRT, oleh sebab itu tujuan
yang diatur dalam huruf d perlu dihapuskan.
Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 Ketentuan Pasal ini akan berdampak
dan berakibat terhadap budaya lokal yang
memang secara adat istiadat yang memang tidak
menghendaki seorang perempuan untuk bekerja.
Pasal ini dianggap berlebihan dan tidak responsif
terhadap kebhinekaan serta keragaman budaya
yang ada di Indonesia.
Di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 terdapat kewajiban untuk
mengeluarkan anak yang ditahan bila telah
melampaui waktu yang ditentukan, namun dalam
pelaksanaannya di lapangan terdapat perlakuan
menyimpang terhadap pengaturan tersebut
dengan menggunakan istilah “dititipkan” terhadap
anak yang sedang diproses hukum.
Setelah anak diputus di depan sidang
pengadilan maka pihak pengadilan wajib
memberikan petikan putusan sebagaimana diatur
Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012, namun dalam pelaksanaan masih perlu
adanya penambahan aturan yang tidak cukup
hanya petikan putusan dari pengadilan saja yang
diwajibkan pada hari yang sama dengan waktu

BP

Rekomendasi
melakukan
pengawasan
pelaksanaan pidana anak.
Perlu adanya sosialisasi khususnya
mengenai kewajiban memberikan
batuan hukum bagi anak dalam
setiap tingkat pemeriksaan.
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Perlunya mencabut Pasal 9 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 sehingga tidak menimbulkan
kriminalisasi terhadap perbuatan
yang melarang seseorang untuk
bekerja.

PU

Perlu adanya konsistensi kepatuhan
mengenai batas waktu penahanan
terhadap anak.

Perlu adanya keterpaduan di dalam
menindaklanjuti proses pelaksanaan
pidana bagi anak yang telah divonis
pengadilan.

152

Rekomendasi
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Perlu adanya sosialisasi dan diklat
bagi aparatur penegak hukum guna
persamaan persepsi di dalam
menegakan aturan tersebut.

Penjelasan
pengucapan putusan, melainkan harusnya
termasuk ekstra vonis yang dikeluarkan oleh Jaksa.
Tindak kekerasan yang dilakukan dalam
hubungan suami istri Pasal Pasal 44 ayat (3). Pasal
45 ayat (1), Pasal 53) Undang-Undang PKDRT
masuk dalam delik aduan, hal tersebut penyebab
terjadinya perbedaan persepsi di dalam proses
penegakan hukum, karena dalam posisi hubungan
suami istri terdapat hubungan ketergantungan
satu dengan yang lainnya, sehingga bilamana
terjadi tindak kekerasan namun tidak berani untuk
diadukan sedangkan aparat penegak hukum
menganggap hal tersebut sebagai delik aduan.
Oleh sebab itu penting untuk melakukan sosialisasi
dan diklat bagi aparatur penegak hukum untuk
memahami hal tersebut.
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