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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perlindungan Hukum 

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk 

pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat 

keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada 

korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak 

manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas 

pemeriksaan di sidang pengadilan. Aturan hukum tidak hanya untuk 

kepentingan jangka pendek akan tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka 

panjang. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan 

ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial (http://seputarpengertian. 

blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian perlindungan-hukum.html). 

Ada beberapa pengertian hukum yang dikemukakan oleh para ahli, 

antara lain : 

1. Menurut Immanuel Kant "Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat 

yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat 

menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut 

hukum tentang kemerdekaan, hukum ditujukan terutama pada 

perilaku pelanggaran yang nyata-nyata dibuat, bukan untuk 

penyempurnaan manusia melainkan untuk ketertiban masyarakat. 

Hukum merupakan kekuasaan keluar yang memaksa ke dalam diri 
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manusia yang membebani manusia dengan kewajiban memberi 

hak" (Mertokusumo, 1999: 15). 

2. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi 

tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, 

hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian 

kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin 

adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap 

masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum 

sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau 

ketentuan-ketentuan tertulis maupuntidak tertulis yang mengatur 

kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya 

(Andrhee, 2015: 2). 

3. Hukum merupakan karya manusia yang berupa norma-norma dan 

berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum juga merupakan 

pencerminan baru kehendak manusia tentang bagaimana 

seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan. Hukum harus 

memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggota masyarakat 

serta memberikan perlindungan terhadapnya 

(jalrahmandj.blogspot.co.id/2012?09/ pengertian-hukum-menurut-

para-ahli.html?m=1 tanggal 25juli 2016, jam 07:56). 

  Pembagian hukum menurut bentuknya dibagi menjadi : 

a. Hukum tertulis  

Hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dan telah dikodifikasikan 
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(disusun secara sistematis dan teratur dalam sebuah kitab undang-

undang) 

b. Hukum tidak tertulis 

Merupakan persamaan dari hukum kebiasaan atau hukum adat. 

Tujuan dibuatnya hukum dalam lingkungan masyarakat adalah untuk 

menjaga keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman dan 

kebahagiaan setiap manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum 

berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan 

manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Fungsi hukum 

menurutnya adalah sebagai instrument pengatur dan perlindungan yang 

diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan hubungan antara subyek 

hukum secara harmonis, seimbang, damai dan lain sebagainya 

(Mertokusumo,1999: 12). 

Menurut Subekti tujuan hukum adalah mengabdi pada tujuan negara 

yang pada pokoknya tujuan negara adalah mewujudkan kemakmuran dan 

memberikan kebahagiaan pada rakyat di negaranya. Tujuan hukum tidak 

hanya untuk memperoleh keadilan tetapi harus ada keseimbangan antara 

tuntutan kepastian hukum dan tuntutan keadilan hukum (Apeldoorn, 2014). 

Dijelaskan dalam UUD 1945 tujuan hukum adalah melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan 

keadilan sosial (UUD 1945). 
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Fungsi hukum menurut Soerjono Soekanto, di Indonesia fungsi hukum 

di dalam pembangunan sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini 

berdasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan 

sesuatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Fungsi hukum yaitu 

untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang 

dikehendaki oleh perubahan tersebut (Moelyatno, 1985). 

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang 

diberikan oleh pemerintah kepada setiap warga negara dengan tujuan untuk 

mengatur dan menjamin pelaksanaan dalam berbagai sektor kehidupan dengan 

tujuan terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan kehidupan 

dalam suatu negara (Dellyana, 1998). 

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan 

perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua 

prinsip negara hukum, yaitu : 

1. Perlindungan hukum preventif  

Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk 

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebagai suatu keputusan 

pemerintah menjadi bentuk yang definitife 

2. Perlindungan hukum represif 

 Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa (seputar.pengertian.blogspot.co.id/2014/01seputar-pengertian-

perlindungan-hukum.html?m=1tanggal 25juli 2016 jam 12:15). 
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Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap 

warga negara merupakan suatu jaminan sehingga kita dapat dengan aman dan 

tenang melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam berbagai sektor 

kehidupan artinya bahwa kegiatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan perundangan, ketertiban umum, dan kesusilaan yang berlaku dalam 

masyarakat. Dengan adanya rasa aman dan tenang tersebut, kita sebagai warga 

negara yang baik diharapkan dapat turut serta dalam meningkatkan 

pembangunan nasional yang nantinya akan berimbas pada kesejahteraan hidup 

bermasyarakat. 

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah adalah 

perlindungan hukum terhadap anak karena anak mempunyai peranan dan 

kedudukan yang sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa dan 

negara. Perlindungan hukum anak tentu saja diwujudkan dalam bentuk hak 

anak yg ditetapkan dalam undang-undang. 

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki 

tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan 

masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak 

tersebut. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas 

dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan secara optimal (Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 

2015: 5). 
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Seorang sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah 

perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas 

bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua 

aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan 

bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. 

Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus 

(Marlina, 2012: 42). 

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

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

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi, secara optimal sesuai sengan harkat dan martabat kemanusiaan 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2014). 

Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena 

pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran 

terhadap hak asasi manusia selain itu, pelanggaran terhadap hak anak dapat 

menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan 

anak karena anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan 

perlakuan salah lainnya akan mengalami resiko.  
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Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan pada prinsipnya 

setiap anak berhak untuk : 

Pasal 4 

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 

 

Pasal 5 

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan 

Pasal 6 

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan 

orang tua (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak). 

  

 

B. Tinjauan Umum Narapidana 

1. Pengertian Narapidana 

Untuk dapat melakukan pembahasan terkait pemenuhan hak yang 

layak bagi narapidana, maka haruslah diketahui terlebih dahulu beberapa 

istilah terkait pembahasan tersebut. Kamus besar Bahasa Indonesia 

memberikan arti bahwa narapidana adalah orang hukuman (orang yang 

sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum. 

 Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang 

menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. 

Narapidana adalah manusia bersalah yang dipisahkan dari masyarakat 
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untuk belajar bermasyarakat dengan baik (Undang-undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan). 

Ahli hukum lain mengatakan Narapidana adalah manusia biasa 

seperti manusia lainnya hanya karna melanggar norma hukum yang ada, 

maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengertian Narapidana 

adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani 

persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu 

bangunan yang disebut penjara (chazawi, 2010: 59). 

Narapidana termasuk juga didalamnya anak didik pemasyarakatan, 

dan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Bagian Kedua 

dijelaskan rnengenai Anak Didik Pemasyarakatan.  

1. Anak Pidana 

Pasal 18  

(1) Anak pidana ditempatkan di LAPAS anak 

(2) Anak pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar  

 

Pasal 20 

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS anak 

dilakukan penggolongan atas dasar : 

a. Umur 

b. Jenis kelamin 

c. Lama pidana yang dijatuhkan 

d. Jenis kejahatan, dan 

e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan 

pembinaan 
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Pasal 22 

(1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 14 kecuali huruf g 

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-

hak anak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah 

 

2. Anak Negara 

Pasal 25 

(1) Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak 

(2) Anak negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar. 

 

Pasal 30 

(1) Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan 

kegiatan tertentu 

(2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah 

 

Pasal 31 

(1) Anak negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS anak ke LAPAS 

Anak lainnya untuk kepentingan : 

a. pembinaan 

b. keamanan dan ketertiban 

c. pendidikan, dan 

d. lainnya yang dianggap perlu 

 

3. Anak Sipil 

Pasal 32 

(1) Anak Sipil ditempatkan di LAPAS Anak 

(2) Anak Sipil yang ditempatkan diLAPAS Anak sebagaimana 

dimaksud dalamayat (1) wajib didaftar 

(3) Penempatan Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 6 (bulan) bagi 

mereka yang belum berumur 12 (empat belas) tahun, dan paling 

lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan 

pengadilan berumur 12 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat 

diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai 

berumur 18 (delapan belas) tahun. 
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 Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terpaksa 

berkontrak dengan system peradilan pidana karena : 

a) Disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar 

hukum (anak nakal), atau 

b) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran yang dilakukan 

orang/ kelompok orang/ lembaga/ negara terhadapnya atau 

c) Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa 

pelanggaran hukum 

   Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 

menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya 

disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 

tindak pidana. Dijelaskan lagi dalam pasal 20 bahwa dalam hal tindak 

pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) 

tahun dan diajukan ke siding pengadilan setelah anak yang bersangkutan 

malampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai 21 

(dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidAng anak (Undang-

undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). 

2. Hak-Hak Narapidana 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan Pasal 14 menjelaskan bahwa narapidana berhak : 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya. 

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani 
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c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 

e. Menyampaikan keluhan 

f. Tendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 

yang tidak dilarang 

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 

h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 

lainnya 

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga 

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat 

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan 

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan 

hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak 

moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu 

bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut 

hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari 

masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun 

dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu 

persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya 
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tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di 

atas (syahruddin, 2010: 11). 

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran 

terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. 

Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia di takdirkan 

lahir didunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi. 

Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengakui HAM, 

Komitmen terhadap perlindungan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. 

Wujud komitmen tersebut adalah institusi hakim pengawas dan pengamat 

(WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan 

Pasal 238 KUHAP, serta diundangkannya Undang-undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan 

pembinaan warga binaan pemasyarakatan atau narapidana berdasarkan 

system kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir 

dari system pemidanaan dalam tat peradilan pidana (Aswanto, 1999: 149). 

 Materi HAM Narapidana yang terdapat pada pedoman PBB 

mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan Narapidana yang 

menjalani hukuman (Standard minimum Rules For The Treatment Of 

Prisoner, 31juli 1957), yang meliputi : 

1. Buku register 

2. Pemisahan kategori Napi 

3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi 

4. Fasilitas sanitasi yang memadai 
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5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet 

6. Pakaian dan tempat tidur yang layak 

7. Makanan yang sehat 

8. Hak untuk berolahraga diudara terbuka 

9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi 

10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri 

apabila dianggap indisipliner 

11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan 

12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana 

13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk 

mendapatkan informasi danmenyampaikan keluhan 

14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar 

15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat 

mendidik 

16. Hak untuk mendapatkan pelayananagama 

17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang 

berharga 

18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga 

(handarsubhandi. blogspot. co.id/2014/11/pengertian-narapidana-dan-

hak-hak.html?m=1 tanggal 25 juli jam 09:49). 
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Perlindungan anak menurut Undang-undang No 35 tahun 2014 

Pasal 1 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan 

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-undang 

No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). 

Dalam hukum nasional telah ditetapkan mengenai perlindungan 

terhadap narapidana anak atau anak yang berhadapan dengan hukum. Hal 

itu diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

perlindungan anak : 

a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 

dengan umurnya 

b) Pemisahan dari orang dewasa 

c) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif 

d) Pemberlakuan kegiatan rekreasional 

e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang 

kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya 

f) Penjatuhan pidana mati dan/ atau pidana seumur hidup 

g) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali 

sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat 

h) Pernberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak 

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum 

i) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya 
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j) Pernberian pendampingan Orang Tua/ Wali dan orang yang dipercaya 

oleh anak. 

 Hak-hak tersangka/ terdakwa anak dalam Undang-undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

1. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus 

tetap terpenuhi. 

2. Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak 

mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum 

selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata 

cara yang ditentukan dalam Undang-undang Pengadilan Anak. 

3. Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan 

langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh 

pejabat yang berwenang. 

 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak menjelasakan tentang Hak Narapidana Anak 

 Pasal 3  

 Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak : 

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 

sesuai dengan umurnya 

2. Dipisahkan dari orang dewasa  

3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif 

4. Melakukan kegiatan rekresional 

5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, 
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tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya 

6. Tidak dijatuhi pidana mati ataupidana seumur hidup 

7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya 

terakhir dandalam waktu yang paling singkat 

8. Memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, tidak 

memihak, dan dalam siding yang tertutup untuk umum 

9. Tidak dipublikasikan identitasnya 

10. Memperoleh pendampingan orang tua / wali danorang yang dipercaya  

oleh anak 

11. Memperoleh advokasi sosial 

12. Memperoleh kehidupan pribadi 

13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat 

14. Memperoleh pendidikan 

15. Memperoleh pelayanan kesehatan 

16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-   

undangan. 

 Pasal 4 ayat 1 

 Anak yang sedang menjalani 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 
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f. Memperoleh cuti bersyarat, dan 

g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

pidana anak menjelaskan tentang hak-hak anak dalam Acara Peradilan 

anak : 

 Pasal 16 

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara 

peradilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. 

 Pasal 17 

(1) Penyidik, penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan   

perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana 

yang dilakukannya dalam situasi darurat 

(2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan 

 

 Pasal 18 

Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, 

pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial professional dan tenaga 

kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau 

pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik 

bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan terpelihara. 

 

 Pasal 19 

(1) Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan  

   dalam pemberitaan media masa 

(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak,  

   nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah,  

   dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban,  

   dan/atau anak saksi 
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Pasal 20 

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 

(delapan belas) tahun dan diajukan nke sidangpengadilan setelah anak 

yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi 

belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke 

sidang anak 

 

Pasal 21 

(1) Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau 

diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing 

kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional mengambil keputusan 

untuk : 

 

1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/atau wali 

2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan 

pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang 

menangani bidang kesejahteraan sosial, baik tingkat pusat maupun 

daerah, paling lama 6 (enam) bulan 

 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan 

kepengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari 

 

(3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada anak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b 

 

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anak 

dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan 

lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat 

diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan 

 

(5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf bwajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada 

bapas secara berkala setiap bulan 

 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan 

keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 

pemerintah 

 

Pasal 22 

Penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat 

atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa 
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perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau 

atribut kedinasan 

 

 Pasal 23  

 

(1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan 

hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau 

pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

(2) 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 

 

(3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara sedang 

diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

berlaku bagi orang tua 

 

 Pasal 24 

Anak yang melalukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa 

atau anggota tentara nasional Indonesia diajukan kepengadilan anak, 

sedangkan orang dewasa atau anggota tentara nasional Indonesia diajukan 

ke pengadilan yang berwenang 

 

  Pasal 25 

(1) Register perkara anak dan anak korban wajib dibuat secara khusus 

oleh lembaga yang menangani perkara anak 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan 

pemerintah 

 

   Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan 

pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional dan peraturan 

perundang-undangan secara nasional. Menurut Anthony M. prinsip dari 

perlindungan terhadap anak adalah: 

c. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa. 

d. Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan 

diberi perlindungan yang baik. Anak harus dijaga dengan paduan cinta 
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dan bimbingan. 

e. Perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, kalaupun 

dihukum harus dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan 

penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki 

bukan dihukum. 

f. Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginya, karena 

menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai 

mantan orang hukuman. 

g. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain 

yang lebih baik dijalankan. 

h. Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang 

buruk. 

i. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, 

pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar. 

j. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik 

menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar (Marlina, 2012: 

59). 

 Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak terdapat 10 (sepuluh) asas Perlindungan Anak. 

Asas tersebut adalah: 

a. Perlindungan 

Perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak 

langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/ 
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atau psikis. 

b. Keadilan 

 Keadilan bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan 

rasa keadilan bagi anak. 

c. Non-diskriminasi 

Non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda 

didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, 

budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta 

kondisi fisik dan/ atau mental. 

d. Kepentingan Terbaik bagi Anak 

Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan 

harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh 

kembang anak. 

e. Penghargaan terhadap Pendapat Anak 

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak 

anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam 

pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang 

mempengaruhi kehidupan anak. 

f. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak 

Hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh 

negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. 
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g. Pembinaan dan Pembimbingan Anak 

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, 

pelatihan ketrampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani 

anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang 

dimaksud pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk 

meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, ketrampilan, profesional, 

serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. 

h. Proporsional 

Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus 

memperhatikan batas keperluan, umur, serta kondisi anak yang 

bersangkutan. 

i. Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai Upaya Terakhir 

yang Diambil 

 Pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali 

terpaksa dilakukan guna kepentingan penyelesaian perkara. 

j. Penghindaran Pembalasan 

Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya 

pembalasan dalam proses peradilan pidana (Angger Sigit Pramukti & 

Fuady Primaharsya, 2015: 33). 
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 Encyclopedia Americana menyebutkan bahwa peradilan anak 

adalah pusat dari mekanisme perlakuan bagi penjahat-penjahat muda, anak 

nakal dan anak-anak terlantar. Sistem peradilan pidana anak adalah sistem 

pengendalian kenakalan anak yang terdiri dari lembaga-lembaga yang 

menangani Penyidikan Anak, Penuntutan Anak, Pengadilan Anak, 

Pemasyarakatan Anak (Maidin Gultom, 2010: 70). 

Konvensi Hak-hak Anak yang dilakukan oleh Majelis Umum PBB 

pada tanggal 20 November di dalam artikel 37 yang juga menjelaskan hak-

hak anak terhadap perlindungan hukum yang rumusannya : 

1. Tak seorang anak pun boleh menjalani siksaan atau kekerasan lain, 

perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan 

martabat. Hukuman mati maupun hukuman seumur hidup tanpa 

kemungkinan pembebasan tidak akan dijatuhi untuk kejahatan-

kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berusia dibawah delapan 

belas tahun 

2. Tidak seorang anak pun akan kehilangan kemerdekaan secara tidak sah 

atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman 

seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya akan diterapkan 

sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang singkat dan layak.  

3. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara 

manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya, dan dengan 

memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya secara khusus, 

setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dan 

Perlindungan Hukum Terhadap…, Desi Wahyuningsih, Fakultas Hukum UMP, 2017



 
 

34 

orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal 

ini merupakan kepentingan terbaik dan anak yang bersangkutan, dan ia 

berhak mengadakan surat-menyurat atau kunjungan-kunjungan, 

kecuali dalam keadaan khusus 

4. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak segera mendapat 

bantuan hukum dan bantuan lainnya yang layak, dan juga berhak untuk 

menggugat keabsahan perampasan kemerdekaan itu di depan 

pengadilan atau pengusaha lain yangberwenang, independen dan tidak 

memihak, dan berhak atas suatu keputusan yang cepat mengenai hal 

tersebut. 

 Selain perlindungan terhadap anak, negara mendatangkan konvensi 

ini juga mempunyai kewajiban untuk melindungi anak di bidang hukum 

dinyatakan dalam artikel 40 yang rumusannya : 

1. Negara-negara peserta mengakui setiap anak yang disangka, dituduh 

atau diakui sebagai telah melanggar Undang-undang hukum pidana 

untuk diperlakukan dengan cara yang konsisten dengan peningkatan 

pertain anak tentang martabat dan nilai dirinya, hal mana memperkuat 

sikap menghargai anak pada hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan 

hakiki orang-orang lain, dengan memperhatikan usia anak dengan 

keinginan untuk meningkatkan reintregasi anak dan pelaksanaan peran 

yang konstruktif dan anak dalam masyarakat 

2. Untuk tujuan ini dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan 

perangkat-perangkat internasional yang relevan negara-negara peserta, 
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secara khusus akan menjamin bahwa : 

2.1 Tak seorang anakpun akan disangka, di tuduh, atau diakui sebagai 

telah melanggar Undang-undang hukum pidana karena perbuatan-

perbuatan atau kelalaian yang tidak di larang oleh hukum nasional 

atau internasional pada saat itu dilakukan 

2.2 Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar undang-

undang hukum pidana setidaknya memiliki jaminan sebagai 

berikut: 

a. Dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah menurut 

hokum 

b. Secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-

tuduhan terhadapnya dan jika layak, melalui orang tua atau 

walinya yang sah dan untuk memperoleh bantuan hukum atau 

bantuan lain yang layak dalam mempersiapkan dan pengajuan 

pembelaan 

c. Memeriksa masalah tersebut tanpa penundaan oleh penguasa 

yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh 

badan peradilan dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai 

dengan undang-undang, dengan bantuan hukum atau bantuan 

lain yang layak dan kecuali dianggap bukan untuk kepentingan 

terbaik anak, orang tua atau walinya yang sah 

d. Tidak dipaksakan untuk memberikan kesaksian atau untuk 

mengakui kesalahan, untuk memeriksa atau menyuruh 
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memeriksa saksi-saksi yang membenarkan dan untuk 

memperoleh partisipasi dan pemeriksaan saksi-saksi untuk 

kepentingan anak berdasarkan persamaan hak 

e. Jika dianggap telah melanggar undang-undang hukum pidana, 

keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai 

akibatnya dapat ditinjau kembali oleh penguasa atau badan 

peradilan yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan 

tidak memihak sesuai undang-undang 

f. Memperoleh bantuan cuma-cuma dan penerjemah bahasa jika 

anak tidak dapat memahami atau berbicara dalam Bahasa yang 

digunakan 

g. Dihormati sepenuhnya kehidupan pribadi anak dalam semua 

tingkat proses hukum 

3. Negara peserta akan berupaya untuk meningkatkan penetapan undang 

undang, proses peradilan, pihak yang berwenang dan lembaga-lembaga 

yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, dituduh, 

atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana, dan 

khususnya 

3.1 Penetapan usia minimum dimana anak-anak dengan usia di 

bawahnya akan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk 

melanggar undang-undang 

3.2 Bilamana layak dan dikehendaki langkah-langkah untuk 

menangani anak-anak seperti itu tanpa melalui proses hukum, 
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asalkan hak-hak asasi dan perlindungan hukum sepenuhnya 

dihormati 

4. Berbagai pengaturan, seperti perawatan bimbingan dan konseling, 

masa percobaan, pengasuh, program-program pendidikan dan 

pelatihan kejuruan dan alternatif-alternatif lain hingga lembaga 

pemeliharaan anak akan disediakan guna menjamin bahwa anak-

anakditangani dengan cara yang layak bagi kehidupan mereka dan 

seimbang dengan keadaanmereka maupun pelanggaran yang dilakukan 

(Farid, 1999) 

 

C. Tinjauan Umum Anak 

1. Pengertian Anak 

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan perjuangan 

pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan 

Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya 

melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus 

dijunjung tinggi.  

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang 

termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan 

Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan 

bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita 

bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak 
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kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Angger Sigit 

Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015: 5). 

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. 

Meski tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendak 

sendiri, ternyata lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam 

membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan 

perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya amat 

dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya (Angger Sigit Pramukti & 

Fuady Primaharsya, 2015: 10). 

Pengaturan tentang batasan usia anak dapat dilihat pada:  

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)  

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa 

(minderjarigheid) dengan telah dewasa (meerderjarigheid) 

yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum 

berumur 21 tahun dan pendewasaan (venia aetetis, Pasal 419 

KUH Perdata). 

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

Pasal 45 dan Pasal 72 menyebutkan batasan usia anak yaitu 16 

tahun sedangkan pada Pasal 283 memberi batasan usia anak 17 

tahun 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang 
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batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) 

memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang 

belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang. 

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1), maka batasan untuk 

disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun 

atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pasal 1 ayat 

(2) 

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan 

Anak menyebutkan, anak adalah seseorang yang belum 

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

 

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 

Pemasyarakatan  

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c bahwa 

anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara 

dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 

(delapan belas) tahun. 

7. Pasal 1 sub 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap 

manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan 

apabila hal tersebut demi kepentingannya. 
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8. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak Menurut Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha 

Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah 

Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum 

mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Nashriana, 

2012: 7). 

10. Menurut UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, 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 

berhadapan dengan hukum terdiri dari :  

a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya 

disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 

tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang 

diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3) 

b. 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, dana tau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh 
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tindak pidana (Pasal 1 angka 4) 

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya 

disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan 

guna kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di 

siding pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di 

dengar, di lihat dana tau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 

5). 

2. Hak-hak Anak 

 Anak tetaplah anak dengan segala ketidak mandiriannya yang ada 

mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang 

dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus 

diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka (Nashriana, 

2012: 13). 

Perlindungan, pelayanan, pemeliharaan dan asuhan merupakan hak 

setiap anak, termasuk kepada anak yang mengalami masalah kelakuan 

(berkonflik dengan hukum), agar sejahtera. Kesejahteraan tersebut 

menyangkut aspek kesejahteraan fisik dan non-fisik yang dapat menopang 

keberhasilan pencapaian masa depan anak yang lebih cerah. Hak-hak 

tersebut perlu dipenuhi karena aspek perlindungan hukum terhadap anak 

lebih ditekankan pada hak-hak anak, bukan kepada kewajiban anak 

(Mulyana W. Kusumah, 1986: 3). 
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Hak anak dan perlindungannya sering terabaikan akibat dari 

kurangnya perhatian keluarga sebagai masyarakat terkecil juga sebagai 

akibat dari lingkungan sekitar anak. Pemikiran mengenai jaminan hak anak 

serta perlindungannya perlu dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak 

dalam masyarakat kita, dengan mendasarkan kepada kasih sayang dan 

cinta kasih dari orang tua, yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa 

kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia pada jiwa sang anak di 

kemudian hari (Djamil, 2013). 

Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan bersama yang 

dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah dan swasta 

dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan 

kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan 

hak asasinya. 

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

menjelaskan tentang hak-hak anak : 

Pasal 2 

(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan 

berdasarkan kasih saying, baik dalam keluarganya maupun dalam 

asuhan khusus untuk tumbuh dan dengan wajar 

(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian 

bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna 

(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa 

kandungan maupun sesudah dilahirkan  

(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

dengan wajar  
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Pasal 3 

 

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak 

mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan 

Pasal 4 

(1) Anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan 

oleh negara atau orang atau badan 

(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut  dengan Peraturan 

Pemerintah 

 

Pasal 5 

(1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam 

lingkungan keluarga dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar 

(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah 

 

Pasal 6 

 

(1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan 

yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi 

dalam masa pertumbuhan dan perkembangan 

(2) Pelayanan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga 

diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan 

pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim 

 

Pasal 7 

 

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat 

pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan 

kesanggupan anak yang bersangkutan 

 

Pasal 8 

 

Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak 

menjadi hak setiap anak tanpa mebeda-bedakan jenis kelamin, agama, 

pendirian politik, dan kedudukan sosial (Undang-undang Nomor 4 tahun 

1979 tentang Kesejahteraan Anak). 
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 Hak anak menurut Pasal 1 UU No 35 tahun 2014 adalah bagian 

dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, di lindungi, dan dipenuhi oleh 

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak di 

Indonesia secara umum dijelaskan dalam : 

Pasal 4 

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

danberpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi  

 

Pasal 5 

 

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan 

Pasal 6 

 

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam 

bimbingan orang tua 

 

Pasal 7 

 

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan 

diasuh oleh orang tuanya sendiri 

2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin 

tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak 

tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak 

angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

Pasal 8 

 

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial 

Pasal 9 

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 
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rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 

dengan minat dan bakatnya 

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi 

anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan 

luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga 

berhak mendapatkan pendidikan khusus 

 

Pasal 10 

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

mencari, dan memberi informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan 

dan kepatutan 

 

Pasal 11 

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 

bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berrekreasi, dan berkreasi 

sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri 

 

Pasal 12 

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, 

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial 

Pasal 13 

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain 

mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 

perlindungan dari perlakuan  

 

a. Diskriminasi 

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual 

c. Penelantaran 

d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan 

e. Ketidakadilan dan 

f. Perlakuan salah lainnya 
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(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala 

bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku 

dikenakan pemberatan hukuman 

 

 Pasal 14 

 

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika 

ada alasan dana tau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan 

itu adalah demi kepentingan terbaikbagi anak dan merupakan 

pertimbangan terakhir 

 

Pasal 15 

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : 

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik 

b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata 

c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial 

d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan 

e. Pelibatan dalam peperangan 

Pasal 16 

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 

manusiawi 

 

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai 

denganhukum 

 

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya 

dilakukan sebagai upaya terakhir 

 

Pasal 17 

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannyaberhak untuk :  

 

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 

dipisahkan dari orang dewasa 

 

b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 

dalam setiap tahap upaya hukum yang berlaku, dan 
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c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak 

yang objektif dan tidak memihak dalam siding tertutup untuk 

umum 

 

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau 

yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan 

Pasal 18 

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (UU Nomor 35 tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak). 

 

 Hak asasi adalah hak-hak khusus yang bertujuan untuk melindungi 

semua manusia yang berusia di bawah 18 tahun. HAM yang diikrarkan 

dalam DUHAM yang berlaku untuk semua manusia terlepas dari berapa 

usia mereka, oleh karena itu anak-anak juga mendapat manfaat yang sama 

dengan orang dewasa. Namun, karena posisinya yang rentan di 

masyarakat, anak juga mendapat hak-hak khusus yang memberi mereka 

perlindungan khusus. 

 Tujuan Hak-hak anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak 

memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Hak 

hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat 

berkembang secara, penuh, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan 

perawatan kesehatan, tumbuh di lingkungan yang sesuai, mendapat 

informasi tentang hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif di 

masyarakat. 

 Sedangkan Konvensi Hak-hak Anak adalah sebuah perjanjian 

internasional yang mengakui hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan 
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budaya dari anak-anak. Perjanjian ini diadopsi oleh Perserikatan Bangsa 

Bangsa pada tanggal 20 November 1989. 

 Negara Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi 

konfensi Hak-hak anak dan karena itu mempunyai komitmen menurut 

hukum nasional untuk menghormati, melindungi, mempromosikan, dan 

memenuhi Hak-hak anak di Indonesia. Agar terwujud maka pemerintah 

dari seluruh dunia harus dapat menghormati dan menjujung tinggi Hak-

hak anak, melalui Undang-undang yang mereka kembangkan ditingkat 

nasional. Namun demikian agar anak-anak dapat menikmati hak-hak 

mereka secara penuh konfensi itu harus dihormati dan dipromosikan oleh 

semua anggota masyarakat mulai dari orang tua untuk mendidik, kepada 

anak-anak sendiri. 

Prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak 

1. Non-diskriminasi dan kesempatan yang sama Semua anak memiliki 

hak yang sama. Konvensi ini berlaku untuk semua anak, apapun latar 

belakang etnis, agama, bahasa, budaya, atau jenis kelamin. Tidak 

peduli dari mana mereka datang atau di mana mereka tinggal, apa 

pekerjaan orang tua mereka, apakah mereka cacat, atau mereka kaya 

atau miskin. Semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk 

mencapai potensi mereka sepenuhnya. 

2. Kepentinggan terbaik dari anak Kepentingan terbaik bagi anak harus 

menjadi pertimbangan utama ketika membuat keputusan yang 

mungkin berdampak pada anak. Ketika orang dewasa membuat 
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keputusan mereka harus berfikir bagaimana keputusan mereka itu 

berdampak pada anak-anak. 

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak 

mempunyai hak untuk hidup. Anak harus memperoleh perawatan yang 

diperlukan untuk menjamin kesehatan fisik, mental, dan emosi mereka 

serta juga perkembangan intelektual, sosial, dan kultural. 

4. Partisipasi Anak mempunyai hak untuk mengekspresikan diri dan 

didengar. Mereka harus memilik kesempatan untuk menyatakan 

pendapat tentang keputusan yang berdampak pada mereka dan 

pandangan mereka harus dipertimbangkan. Berkaitan dengan ini, usia 

anak, tingkat kematangan, dan kepentingan mereka yang terbaik harus 

selalu diingat bila mempertimbangan ide atau gagasan anak (Farid, 

1999: 11) 

 Ketentuan hukum mengenai Hak-hak Anak dalam Konvensi Hak 

hak anak dapt dikelompokan menjadi : 

1. Hak terhadap kelangsungan hidup 

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan 

mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan 

tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Terkait dengan itu, hak 

anak akan kelangsungan hidup meliputi : 

1.1 Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan 

semenjak dilahirkan 

1.2 Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali 
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aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan, dan ikatan 

keluarga) 

1.3 Hak anak untuk hidup bersama 

1.4 Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk 

salah perlakuan yang dilakukan orangtua atau orang lain yang 

bertanggung jawab atas pengasuhan 

1.5 Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak yang 

kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan 

keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan 

mempertimbangkan latar budaya anak 

1.6 Adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan 

terbaik anak, dengan segala perlindungan anak yang disahkan oleh 

pejabat yang berwenagng 

1.7 Hak-hak anak penyandang cacat untuk memperoleh pengasuhan, 

pendidikan, dan pelatihan khusus yang dirancang untuk 

membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang 

tinggi 

1.8 Hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan ha 

katas pendidikan 

2. Hak terhadap perlindungan 

Hak perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak 

kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga 

dan bagi anak pengungsi. Perlindungan dari exploitasi meliputi : 
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2.1 Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi 

2.2 Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam 

kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak 

2.3 Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba 

2.4 Perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan 

pornografi 

2.5 Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan, dan 

penculikan anak 

2.6 Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau 

diputus telah melakukan pelanggaran hukum 

3. Hak untuk tumbuh berkembang 

Hak untuk tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan 

(baik formal maupun norformal) dan hak untuk mencapai standar 

hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, 

dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada pasal 28 

Konvensi Hak-hak Anak yang menyebutkan bahwa : 

3.1 Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan 

secara cuma-Cuma 

3.2 Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan 

mudah dijangkau oleh setiap anak 

3.3 Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan ketrampilan 

bagi anak 

3.4 Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya 
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secara teratur disekolah dan pengurangan angka putussekolah 

Terkait dengan itu, juga meliputi : 

a. Hak untuk memperoleh informasi 

b. Hak untuk bermain dan rekreasi 

c. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya 

d. Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama 

e. Hak untuk mengembangkan kepribadian 

f. Hak untuk memperoleh identitas 

g. Hak untuk didengar pendapatnya 

h. Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik 

4. Hak untuk berpartisipasi 

Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam 

segala hal yang mempengaruhi anak.hak yang terkait dengan itu 

meliputi : 

4.1 Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas 

pendapatnya 

4.2 Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk 

mengekspresikan 

4.3 Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung 

4.4 Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari 

informasi yang tidak sehat (Muhammad, 1999). 
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D. Rumah Tahanan 

 

 Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adalah tempat untuk melakukan 

pembinaan terhadap tahanan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Rumah 

Tahanan Negara (RUTAN) di Indonesia, tempat tersebut di kenal dengan 

istilah penjara. Rumah Tahanan Negara (RUTAN) merupakan Unit Pelaksana 

Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Rumah 

Tahanan Negara (RUTAN) adalah warga binaan pemasyarakatan bisa juga 

yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam 

proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim, 

maupun dengan status narapidana (Priyanto, 2009). 

  Rumah Tahanan Negara atau disingkat Rutan adalah tempat tersangka 

atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 

di sidang pengadilan di indonesia. Di dalam rutan, ditempatkan tahanan yang 

masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan 

negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Sedangkan Lapas adalah 

tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan di indonesia. Meski berbeda pada prinsipnya, Rutan dan 

Lapas memiliki beberapa persamaan dan tujuan yang sama yaitu, melakukan 

pembinaan (Priyanto, 2009). 

  Pegawai negeri sipil yang menangangi pembinaan narapidana dan 

tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di sebut dengan Petugas 
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Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. 

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman 

Sahardjo pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan 

kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh 

lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam 

masyarakat (http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan on line 

diakses tanggal 8 januari 2016). 

 Sejarah dari penjara kelembaga pemasyarakatan tak serta-merta ada 

begitu saja, tapi ternyata telah melalui proses panjang yang cukup berliku-liku 

dimulai sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 

1945 yang itu tentu dalam upaya perbaikan terhadap pelanggar hukum baik 

yang berada dalam penahanan sementara maupun yang sedang menjalani 

pidana. Upaya tersebut tidak hanya terjadi pada bangsa kita, tapi juga pada 

bangsa-bangsa lain sejalan dengan pergerakan kemerdekaannya terutama 

setelah perang dunia kedua (http://sejarah.kompasiana.com /2010/07/21/ 

sejarah-dari-penjara-ke-lapas-napi-jugamanusia/ on line diakses tanggal 8 

Januari 2017). 

 Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem 

pemasyarakatan, suatu pernyataan di atas sebagai arah tujuan, pidana penjara 

dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina narapidana.  

Pembinaan kepada warga binaan narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara 

(RUTAN), tidak akan berjalan baik jika Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 

tidak tertib. Mantan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta 
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mengemukakan, masalah kelebihan kapasitas yang dialami hampir seluruh 

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Indonesia mengakibatkan suasana yang 

padat (crowded), sehingga proses pembinaan tidak berjalan dengan baik 

(http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=885&

Ite mid=54 on line diakses tanggal 8 Januari 2017). 

 Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap 

para pelanggar hukum, yang dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, 

pembunuh, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar 

narkoba dan sebagai suatu keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi 

sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan 

dengan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya sistem pemasyarakatan 

mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan didasarkan oleh UU No 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang pemasyarakatan itu 

menguatkan usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang 

merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. 

 Secara umum, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan 

adalah dua lembaga yang memilik fungsi berbeda, meski berbeda pada 

prinsipnya, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan memiliki 

beberapa persamaan. Kesamaan Rumah Tahanan Negara dan Lembaga 

Pemasyarakatan di antaranya, baik merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia dalam Pasal 2 ayat  (1) PP No. 58 Tahun 1999. Selain itu, 

penempatan penghuni Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga 
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Pemasyarakatan sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, 

dan jenis tindak pidana atau kejahatan, dalam Pasal 12 Undang-undang No. 12 

Tahun 1995 dan Pasal 7 PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan tata 

cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggungajawab perawatan tahanan. 

Sebagai tambahan, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan 

Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara. 

Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman 

No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan 

Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, maka Lembaga Pemasyarakatan 

dapat beralih fungsi menjadi Rumah Tahanan Negara, dan begitu pula 

sebaliknya (http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658 on 

line diakses tanggal 8 Januari 2017). 

 Setiap kabupaten atau kotamadya dibentuk Rumah Tahanan Negara. 

Namun kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini Rumah Tahanan Negara 

difungsikan untuk menampung narapidana seperti halnya di Lembaga 

Pemasyarakatan disebabkan kabupaten dan kotamadya belum memiliki 

Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dapat kita ketahui dengan cara mengakses 

secara online disitus smslap.ditjenpas.go.id, disinilah kita dapat mengetahui 

dengan detail Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasyarakatan di 

seluruh Indonesia. 
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 Mengingat kondisi Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang ada di 

Indonesia berdasarkan informasi dari berbagai sumber telah melebihi 

kapasitas, karena terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rumah Tahanan 

Negara (RUTAN), yang seharusnya pindah dari Rumah Tahanan Negara 

(RUTAN) untuk menjalani hukuman ke Lembaga Pemasyarakatan, banyak 

yang tetap berada di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) hingga masa 

hukuman mereka selesai. 

  Pembinaan terhadap narapidana diharapkan agar mereka mampu 

memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah 

dilakukannya. Kegiatan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) bukan 

sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses 

pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri 

serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan 

demikian jika warga binaan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) kelak bebas 

dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, 

lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi 

Pemidanaan tidak lagi sekedar hanya efek jera saja melainkan juga merupakan 

suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan yang ada di dalam 

Rumah Tahanan Negara (RUTAN). 

  Walaupun hal ini sangat kontradiktif apabila dibandingkan dengan visi 

dan misi pemasyaratan sebagai tempat pembinaa narapidana, agar 

keberadaannya dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas. Perlu 

bagi kita untuk sejenak melihat kembali tujuan pengadaan Rumah Tahanan 
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Negara (RUTAN) sebagai tempat untuk membina dan menyiapkan seorang 

narapidana kelak menjadi lurus, lebih baik dan siap terjun kembali ke dalam 

masyarakatan. 

  Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan Narapidana 

karena dengan pembinaan maka diharapkan dapat merubah Narapidana 

menjadi warga negara yang baik dan dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Yazid Effendi dan Kuat Puji Prayitno Pelaksanaan 

sistem pemasyarakatan Narapidana dibimbing dengan pembinaan. Pembinaan 

yang dilakukan diharapkan dapat merubah Narapidana menjadi warga negara 

yang baik dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan aturan 

dan norma yang berlaku. Menurut Master, kontrol seseorang dipengaruhi oleh 

tekanan sosial, psikologis, dan biologis (Efendi, 2005: 108). 

 Rumah Tahanan Negara (RUTAN) mempunyai tugas melaksanakan 

perawatan terhadap tersangka atau terdakwa untuk melaksanakan tugas 

tersebut di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang mempunyai fungsi 

sebagai berikut:  

1. Memberikan pelayanan terhadap tahanan;  

2. Memberikan pemeliharaan keamanan dan tata tertib;  

3. Memberikan pengelolaan terhadap tahanan;  

4. Memberikan urusan tata usaha kepada tahanan. 

Secara umum tujuan pembinaan maupun pemidanaan tersebut dapat 

dikategorikan menjadi dua teori besar yaitu teori pembalasan 

(absolut/retribusi) yang lebih menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-
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mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, artinya 

setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-

menawar dan teori tujuan (utilitarian) yang memandang bahwa pidana 

bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada 

orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-

tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est 

(karena orang melakukan kejahatan) melainkan ne peccatum (supaya orang 

tidak melakukan kejahatan). Dalam perkembangan pembinaan dan 

pemidanaan kemudian muncul pemikiran mengenai teori ketiga yaitu teori 

gabungan yang menganggap bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan 

bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan. 

(m.hukumonline.com/klinik/detail/It4b22ef6f96658/perbedaan-dan-

persamaan-rutan-dan-lapastanggal 27 Juli jam 11:32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlindungan Hukum Terhadap…, Desi Wahyuningsih, Fakultas Hukum UMP, 2017




