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SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA 

 

Oleh: Rima Gravianty Baskoro, S.H., ACIArb. 

Managing Partner di Rima Baskoro & Partners Law Office 

 

 

I. PERADILAN ANAK 

 

Memiliki keturunan (anak) menjadi 

dambaan hampir setiap pasangan 

suami-istri. Tak jarang beragam cara 

dilakukan oleh para pasangan agar bisa 

mendapatkan keturunan sesegera 

mungkin, meskipun harus 

menghabiskan banyak biaya, waktu, 

dan tenaga. Dengan kehadiran anak, 

selain sebagai pelengkap kebahagiaan, 

juga menjadi media penerus generasi 

keluarga dan keturunan. Maka adalah 

wajar apabila setiap orang tua 

memberikan segala hal yang terbaik 

untuk anak karena anak merupakan 

amanah dan karunia dari Tuhan Yang 

Maha Esa.   

 

Sebagai amanah dan karunia dari 

Tuhan Yang Maha Esa, anak memiliki 

harkat dan martabat sebagai manusia 

seutuhnya, sehingga berhak untuk 

mendapatkan perlindungan khusus, 

terutama perlindungan hukum dalam 

sistem peradilan. Sebagai Negara pihak 

dalam Konvensi Hak – Hak Anak  

(Convention on the Rights of the Child), 

Indonesia berkewajiban untuk 

mengakomodir hak hukum anak dalam 

memberikan perlindungan khusus 

terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum. 

 

Bicara soal anak yang berhadapan 

dengan hukum di Indonesia, 

sebelumnya akan dijelaskan terlebih 

dahulu definisi dari masing-masing 

anak yang terkait dengan persoalan 

hukum pidana, masing-masing sebagai 

berikut: 

 “Anak yang Berhadapan dengan 

Hukum”, adalah anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak 

yang menjadi korban tindak pidana, 

dan anak yang menjadi saksi tindak 

pidana; 

 “Anak yang Berkonflik dengan 

Hukum” yang selanjutnya disebut 

“Anak” adalah anak yang telah 

berumur 12 (dua belas) tahun, 

tetapi belum berumur 18 (delapan 

belas) tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana; 

 “Anak yang Menjadi Korban Tindak 

Pidana” yang selanjutnya disebut 

“Anak Korban” adalah anak yang 

belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang mengalami penderitaan 

fisik, mental, dan/atau kerugian 

ekonomi yang disebabkan oleh 

tindak pidana; 

 “Anak yang Menjadi Saksi Tindak 

Pidana” yang selanjutnya disebut 

“Anak Saksi” adalah anak yang 

belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang dapat memberikan 

keterangan guna kepentingan 
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penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan 

tentang suatu perkara pidana yang 

didengar, dilihat, dan/atau 

dialaminya sendiri. 

 

Definisi-definisi tersebut adalah 

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 

11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (“UU No. 11/2012”), yang 

mana mewajibkan untuk 

mengutamakan pendekatan 

penyelesaian perkara tindak pidana 

dengan melibatkan pelaku, korban, 

keluarga pelaku/korban, dan pihak lain 

yang terkait untuk bersama-sama 

mencari penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula, dan bukan 

pembalasan, atau dikenal dengan 

Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif 

inilah substansi mendasar dari UU No. 

11/2012, yang bertujuan untuk 

menjauhkan anak dari proses peradilan, 

dengan harapan agar anak terhindar 

dari stigma sosial tentang anak yang 

berhadapan dengan hukum dan agar 

anak dapat kembali secara wajar ke 

lingkungannya di tengah masyarakat. 

 

Selain Keadilan Restoratif, prinsip 

penting yang dijamin oleh UU No. 

11/2012 adalah Diversi, yaitu 

pengalihan penyelesaian perkara Anak 

dari proses peradilan pidana ke proses 

di luar peradilan pidana. Tujuan dari 

Diversi adalah: 

a. mencapai perdamaian antara korban 

dan Anak; 

b. menyelesaikan perkara Anak di luar 

proses peradilan; 

c. menghindarkan Anak dari 

perampasan kemerdekaan; 

d. mendorong masyarakat untuk 

berpartisipasi; dan 

e. menanamkan rasa tanggung jawab 

kepada Anak. 

 

 

 

 

II. PROSES PENYELIDIKAN, 

PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN 

 

Dalam proses peradilan pidana anak di 

Indonesia, anak yang berkonflik dengan 

hukum berhak untuk tidak ditangkap, 

ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai 

upaya terakhir dan dalam waktu yang 

paling singkat. Selain itu, berdasarkan 

ketentuan pasal 3 UU No.11/2012, 

setiap anak dalam proses peradilan 

pidana berhak untuk: 

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; 
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h. Memperoleh keadilan di muka 

pengadilan anak yang objektif, 

tidak memihak, dan dalam sidang 

yang tertutup untuk umum; 

i. Tidak dipublikasikan identitasnya; 

j. Memperoleh pendampingan orang 

tua/Wali dan orang yang dipercaya 

oleh anak; 

k. Memperoleh advokasi sosial; 

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 

perundang-undangan. 

 

 

Sebagai bentuk keseriusan Negara 

dalam memberikan perlindungan 

hukum bagi anak dalam sistem 

peradilan pidana di Indonesia, terdapat 

beberapa hal istimewa yang diatur oleh 

UU No. 11/2012 antara lain berupa 

kemudahan bagi anak saksi atau anak 

korban dalam memberikan keterangan 

di pengadilan. Dalam hal anak saksi / 

korban tidak dapat hadir untuk 

emberikan keterangan di dalam siding 

pengadilan, dapat memberikan 

keterangan di luar persidangan melalui 

perekaman elektronik dengan tetap 

mematuhi persyaratan yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Anak saksi / korban juga diperkenankan 

untuk memberikan keterangan melalui 

pemeriksaan jarak jauh dengan 

menggunakan alat komunikasi 

audiovisual dengan didampingi oleh 

orang tua / wali, Pembimbing 

Kemasyarakatan atau pendamping 

lainnya. Hal ini sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU 

No. 11/2012. Selain itu, Identitas Anak, 

Anak Korban, dan/atau Anak Saksi 

harus dirahasiakan. 

 

Lebih lanjut, hakim yang memeriksa 

dan memutus perkara anak dalam 

tingkat pertama, banding, maupun 

kasasi akan menyatakan sidang 

tertutup untuk umum kecuali pada saat 

pembacaan putusan, dan hakim yang 

memeriksa adalah hakim tunggal. 

Dalam proses persidangan, anak 

disidangkan dalam ruang khusus 

sidang anak. Ruang tunggu sidang 

anak pun harus dipisahkan dari ruang 

tunggu sidang orang dewasa, dan 

waktu persidangan anak didahulukan 

dari waktu sidang orang dewasa 

 

Sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Pasal 23 UU No. 11/2012, Anak berhak 

mendapatkan bantuan hukum di setiap 

tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

maupun tahap pemeriksaan di 

pengadilan. Anak Saksi/Anak Korban 

wajib didampingi oleh orang tua/Wali, 

orang yang dipercaya oleh anak, atau 

pekerja sosial dalam setiap tahapan 

pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua 

dari anak tersebut adalah pelaku tindak 

pidana, maka orang tua/Walinya tidak 

wajib mendampingi. 

 

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

pada tingkat penyidikan, penuntutan, 

dan pemeriksaan perkara Anak di 
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pengadilan negeri wajib  diupayakan 

Diversi apabila tindak pidana yang 

dilakukan diancam dengan pidana 

penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan 

bukan merupakan pengulangan tindak 

pidana. Terdapat 2 (dua) kemungkinan 

hasil dari proses diversi: 

 

1. Diversi berhasil 

Jika Diversi berhasil dilakukan, 

maka hasil kesepakatan Diversi 

dapat berbentuk antara lain berupa: 

a. perdamaian dengan atau 

tanpa ganti kerugian; 

b. penyerahan kembali kepada 

orang tua/Wali; 

c. keikutsertaan dalam 

pendidikan atau pelatihan di 

lembaga pendidikan atau 

LPKS. 

 

2. Diversi gagal 

Dalam hal proses Diversi tidak 

menghasilkan kesepakatan atau 

kesepakatan Diversi tidak 

dilaksanakan, maka Proses 

peradilan pidana Anak dilanjutkan. 

 

 

 

III. SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DI 

INDONESIA 

 

Dikarenakan UU No. 11/2012 

menganut prinsip Keadilan Restoratif 

dan Diversi, maka pidana penjara 

terhadap anak hanya digunakan 

sebagai upaya terakhir (ultimum 

remidium).  Adapun sanksi yang dapat 

dikenakan kepada pelaku tindak pidana 

anak adalah berupa tindakan dan 

pidana.  

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 UU 

No. 11/2012, sanksi berupa 

tindakan yang dapat dikenakan kepada 

anak meliputi: 

•  Pengembalian kepada orang tua/Wali; 

•  Penyerahan kepada seseorang; 

•  Perawatan di rumah sakit jiwa; 

•  Perawatan di LPKS; 

• Kewajiban mengikuti pendidikan 

formal dan/atau pelatihan yang 

diadakan oleh pemerintah atau 

badan swasta; 

•  Pencabutan surat izin mengemudi; 

dan/atau 

•   Perbaikan akibat tindak pidana. 

 

Sedangkan sanksi pidana yang dapat 

dikenakan kepada pelaku tindak pidana 

anak berdasarkan ketentuan Pasal 71 

UU No. 11/2012 terbagi atas: 

 

A. Pidana Pokok terdiri atas: 

 Pidana peringatan; 

 Pidana dengan syarat, yang 

terdiri atas: pembinaan di luar 

lembaga, pelayanan 

masyarakat, atau pengawasan; 

 Pelatihan kerja; 

 Pembinaan dalam lembaga; 

 Penjara. 

  

B. Pidana Tambahan terdiri dari: 

 Perampasan keuntungan yang 

diperoleh dari tindak pidana; 

atau 

 Pemenuhan kewajiban adat. 
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Dalam hal anak belum berumur 12 (dua 

belas) tahun melakukan atau diduga 

melakukan tindak pidana, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU No. 

11/2012 Penyidik, Pembimbing 

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 

Profesional mengambil keputusan untuk:  

a. menyerahkannya kembali kepada 

orang tua/Wali; atau 

b. mengikutsertakannya dalam 

program pendidikan, pembinaan, 

dan pembimbingan di instansi 

pemerintah atau LPKS di instansi 

yang menangani bidang 

kesejahteraan sosial, baik di tingkat 

pusat maupun daerah, paling lama 6 

(enam) bulan. 

 

 

IV. EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA 

TERHADAN ANAK DI INDONESIA 

 

Ketika Hakim telah siap dengan 

putusannya, maka pada saat membuka 

persidangan dengan agenda 

pembacaan putusan tersebut, Hakim 

harus menyatakan bahwa sidang 

dibuka dan terbuka untuk umum. Anak 

diperbolehkan jika tidak ingin hadir 

dalam persidangan pembacaan 

putusan tersebut.  

 

Hal-hal yang biasanya menjadi 

pertimbangan Hakim dalam memutus 

perkara pidana anak adalah terkait 

ringannya perbuatan, keadaan pribadi 

anak, atau keadaan sewaktu perbuatan 

tersebut dilakukan, atau hal yang terjadi 

setelah peristiwa tindak pidana 

tersebut. 

 

Anak yang dihukum dengan pidana 

penjara, ditempatkan di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang 

terpisah dari Lembaga 

Pemasyarakatan / Lapas (penjara 

orang dewasa). Apabila di suatu daerah 

belum terdapat LPKA, anak dapat 

ditempatkan di Lembaga 

Pemasyarakatan yang penempatannya 

terpisah dari orang dewasa. 

 

  

 

 

Kalaupun sampai harus ada penahanan 

terhadap anak, maka sesuai amanat 

ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No. 

11/2012,  penahanan tersebut hanya 

dapat dilakukan dengan syarat anak 

telah berumur 14 (empat belas) tahun, 

atau diduga melakukan tindak pidana 

dengan ancaman pidana penjara tujuh 

tahun atau lebih. Jika masa penahanan 

sebagaimana yang disebutkan di atas 

telah berakhir, anak wajib dikeluarkan 

dari tahanan demi hukum. 


