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BAB I
PENDAHULUAN

A.  Deskripsi Singkat 

Sistem Peradilan Anak merupakan salah satu elemen dalam sistem perlindungan anak, 
yang menetapkan kerangka hukum dan menegakkan hukum dalam masyarakat. Sistem 
peradilan anak memberikan pandangan independen terhadap setiap masalah yang 
berkaitan dengan anak, terutama ketika keputusan formal perlu diambil demi kepentingan 
terbaik anak dalam perkara pidana, perdata, dan administrasi dalam peradilan formal 
maupun informal. Misalnya dalam ajudikasi (proses persidangan) perkara perdata seperti 
kasus adopsi, penetapan kuasa asuh, hak milik dan warisan, atau masalah-masalah lain 
yang langsung membawa dampak pada kehidupan anak. 

Dalam perkara pidana, sistem peradilan anak harus menjamin bahwa kebutuhan dan hak-
hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dipenuhi dan semua keputusan diambil 
demi kepentingan terbaik anak. Hal ini berlaku untuk anak sebagai pelaku, korban maupun 
saksi tindak pidana. Untuk anak sebagai pelaku adalah ketika anak dituduh, didakwa, 
dituntut, atau dihukum atas pelanggaran hukum. Hak-haknya yang harus dijamin antara 
lain adalah menyediakan bantuan hukum, pendampingan psikososial bagi anak dan 
konseling bagi keluarganya, menjamin keberlangsungan pendidikan anak dan kebutuhan 
dasar lainnya.   

Dalam hal anak menjadi korban tindak pidana, sistem peradilan harus menjamin hak-
haknya termasuk hak atas kompensasi dan restitusi untuk setiap penderitaan yang 
dialami, reintegrasi, dan akses ke pelayanan lainnya. Seperti halnya anak sebagai pelaku 
dan korban, sistem peradilan anak juga harus melindungi anak sebagai saksi tindak 
pidana dengan antara lain melindungi identitas anak (dari media massa), melindungi dari 
perlakuan pemaksaan dan intimidasi, pendampingan profesional serta memenuhi hak 
dan kebutuhan dasar anak ketika dia dalam perlindungan saksi. 

Dalam pelaksanaannya sistem peradilan anak seharusnya berinteraksi dengan sistem 
kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga untuk menentukan situasi dan kebutuhan 
demi kepentingan terbaik anak. Misalnya dalam penetapan pengasuhan anak, reintegrasi 
ABH, dan layanan sosial lainnya sehingga akar masalah yang mendorong anak-anak 
berhadapan dengan hukum dapat diatasi dan dicegah. 

Sesi ini menjelaskan tentang jenis sistem peradilan anak, pengenalan peradilan perdata, 
pengenalan peradilan pidana anak, dan standar internasional dalam peradilan pidana 
anak, serta kedudukan sistem peradilan dalam perlindungan anak dengan pendekatan 
sistem.
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B. Tujuan Pembelajaran 

1. Kompetensi Dasar 
Setelah mempelajari Modul 3, diharapkan peserta mampu memahami sistem peradilan 
anak dalam kerangka sistem perlindungan anak.

2. Indikator Keberhasilan
Setelah mengalami proses pembelajaran, semua peserta Diklat diharapkan dapat :
1. Menjelaskan sistem peradilan anak di Indonesia dalam kerangka sistem Perlindungan 

anak;
2. Menganalisis kesenjangan komponen sistem peradilan anak; dan
3. Menentukan intervensi untuk penguatan Sistem Peradilan Anak

C. Materi Pokok dan atau Sub Materi Pokok 

Materi pokok dan sub materi pokok Modul 3 adalah:

1. Pendahuluan
a. Deskripsi singkat
b. Tujuan pembelajaran

- Kompetensi dasar
- Indikator keberhasilan

c. Materi pokok dan sub materi pokok
d. Bahan/media belajar
e. Metode dan proses pembelajaran
f. Langkah-langkah kegiatan

2. Sistem Peradilan Anak;
a. Sistem Peradilan di Indonesia.
b. Perbedaan Peradilan Anak dan Dewasa. 
c. Pengenalan Standar Internasional Dalam Peradilan Pidana Anak. 
d. Pengenalan dan IdentifikasiPerangkat Hukum Nasional dan Daerah terkait 

Peradilan Pidana Anak.
e. Kedudukan Sistem Peradilan Anak dalam Sistem Perlindungan Anak. 
f. Komponen Sistem Peradilan Anak.

3. Kesenjangan Sistem Peradilan Anak; 

a. Pemetaansistem peradilan anak di Indonesia mulai dari tingkat nasional, provinsi 
dan daerah dan keterkaitannya dengan sistem kesejahteraan social bagi anak dan 
keluarga serta perubahan perilaku sosial dalam Perlindungan anak.

b. Identifikasi masalah, penyebab langsung, tidak langsung, dan akar masalah dalam 
sistim peradilan anak

c. Analisa kesenjangan sistem peradilan anak   dari aspek norma, struktur, dan proses
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4. Intervensi dan bentuk-bentuk rencana aksi untuk penguatan Sistem Peradilan Anak

a. Identifikasi Intervensi untuk penguatan peradilan anak  (berdasarkan analisa 
kesenjangan dengan latihan pada kasus)

b. Identifikasi bentuk-bentuk Rencana Aksi (generik)

D. Bahan/Media Belajar

Bahan atau media belajar yang dipergunakan adalah: LCD Projector, Laptop. Kertas 
Flipchart, Spidol, Ketas Metaplan (MP), Selotip, Gunting. Video “Salah Keputusan, Anak 
Kehilangan Masa Depan” Kemenhukham, Kemensos, KPP&PA, KPAI, UNICEF; Bahan 
Presentasi (Slide Modul 3), dan Studi Kasus Merujuk pada kasus modul 1.

E. Metode dan Proses Pembelajaran

Metode yang dipergunakan adalah diklat interaktif disertai contoh kasus dan diskusi 
kelompok tentang materi yang diberikan. Secara umum, modul ini disampaikan dalam 
3sesi, yaitupemaparan fasilitator, diskusi kelompokdan role play, dan pleno hasil.

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Penjelasan Sesi
(5’)

Refleksi & 
Rangkuman 

(10’)

Paparan 
tentang Sistem 

Peradilan
(25’)

Diskusi Kelompok 
&Pleno III: Intervensi 
& Bentuk Rencana 

Aksi(35’)

Diskusi Kelompok 
I,  Presentasi, Role 

Play)
(45’)

Diskusi Kelompok 
& Pleno II: 

Kesenjangan 
Komponen Sistem 

Peradilan Anak
(75’)

1. PenjelasanSesi

• Fasilitator menjelaskan tujuan sesi serta proses yang akan dilakukan dalam 
pelatihan, yaitu presentasi, diskusi kelompok dan Pleno, bermain peran, dan diakhir 
sesi ada refleksi dari peserta terkait materi yang didapat, serta rangkuman akhir 
dari fasilitator. (lihat Slide  Modul 3: 1 - 2)

• Fasilitator menekankan bahwa sesi in berisi pembahasan materi Sistem Peradilan 
Anak, Instrumen Internasional terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, Hukum dan 
Kebijakan Nasional tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan materi 
Analisis Kesenjangan Komponen Sistem Peradilan Anak dan Identifikasi dan 
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Menentukan Intervensi serta Bentuk-bentuk Rencana Aksi untuk memperkuat 
Sistem Peradilan Anak.

2. Paparan Fasilitator

• Sesi inidimulai dengan presentasi fasilitator (lihat slide modul 3: 3 - 18), tentang:

~ Sistem Peradilan di Indonesia terdiri dari : peradilan pidana, peradilan perdata, 
peradilan administrasi dan peradilan informal;

~ Pengenalan Sistem Peradilan Perdata;

~ Memetakan komponen Sistem Peradilan Anak (Norma, Struktur, Proses);

~ Perbedaan Peradilan Pidana Anak dan Dewasa;

~ Pengenalan Standar Internasional Dalam Peradilan Pidana Anak;

~ Pengenalan Hukum dan Kebijakan terkait Sistem Peradilan Anak di Indonesia 
dengan fokus pada diversi dan keadilan restoratif. 

~ Kedudukan sistem peradilan dalam perlindungan anak berbasis sistem dan 
kaitannya sistem lainnya dalam pendekatan tersebut.

• Fasilitator memberikan kesempatan untuk tanya-jawab. 

3. Diskusi Kelompok I, Presentasi Kelompok dan Role Play I

 Diskusi Kelompok I:

• Fasilitator menjelaskan tujuan diskusi kelompok, yaitu agar peserta mampu  
memahami komponen sistem peradilan anak dan bagaimana penanganan kasus 
terkait dengan Perlindungan anak dalam kerangka sistem peradilan anak (Lihat 
Slide Modul 3: 19 - 23).

• Peserta di bagi dalam 4 kelompok untuk mendiskusikan kasus yang melibatkan 
sistem peradilan dalam perkara anak. Bahan diskusi (Lihat Slide LK Modul 3.1) dan 
Studi Kasus Merujuk pada Slide Modul 1.

• Kelompok 1 dan 2 mengidentifikasi komponen sistem peradilan terkait kasus-
kasus berikut:

~ Kelompok 1: anak berhadapan dengan hukum 

~ Kelompok 2: kasus perebutan kuasa asuh 

• Kelompok 3 dan 4 mendiskusikan penanganan kasus perkara anak(studi kasus 
merujuk pada Modul 1 – lihat Slide Modul 1)  yang melibatkan aparat penegak 
hukum (APH), petugas pemasyarakatan Bapas, pekerja social, tokoh masyarakat 
dan pihak yang terkait lainnya. Presentasi hasil penanganan kasus tersebut dalam 
bentuk role play.

~ Kelompok 3: anak berhadapan dengan hukum 

~ Kelompok 4: kasus perebutan kuasa asuh 
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 Presentasi dan Role Play:

• Setelah dilakukan diskusi kelompok, fasilitator mengajak masing-masing kelompok 
untuk mempresentasikan hasil diskusi dan role play:

~ Kelompok 3 melakukan role play dilanjutkan dengan paparan oleh Kelompok 1

~ Kelompok 4 melakukan role play dilanjutkan dengan paparan oleh Kelompok 2

• Selanjutnya fasilitator meminta tanggapan, respon dan masukan peserta atas 
hasil presentasi dan roleplay dengan mengajukan point-point pertanyaan sebagai 
berikut:

~ Apakah penanganan kasus tadi sudah mengutamakan kepentingan terbaik 
anak? Jelaskan argumentasinya! 

~ Layanan apa saja yang dapat diidentifikasi dalam penanganan kasus tersebut? 

~ Dari penanganan kasus tersebut apakah ada keterkaitan antara sistem peradilan 
anak dan elemen sistem lainnya dan sejauhmana keterkaitannya.  

~ Bagaimana hasil pemetaan sistem peradilan dilihat dari komponennya (norma, 
struktur, dan proses) ? Apakah masing-masing komponen sudah teridentifikasi 
dan sudah memadai untuk bisa membuat sistem peradilan anak berfungsi.

4. Diskusi Kelompok II & Pleno II

 Diskusi Kelompok II:

• Fasilitator menjelaskan tujuan diskusi kelompokyaitu peserta mampu menganalisis 
kesenjangan dalam  sistem peradilan anak ditinjau dari komponen sistemnorma, 
struktur, proses.

• Peserta di bagi dalam4 kelompok berdasarkan asal daerah atau tetap dalam 4 
kelompok  yang sama bila peserta pelatihan bukan berasal dari daerah yang sama. 
Bahan diskusi (Lihat Slide LK Modul 3: 24-26) dengan merujuk pada kasus yang 
sama dengan diskusi sebelumnya.

• Peserta mengidentifikasi masing-masing komponen dan melakukan analisa 
kesenjangan terhadap masing-masing komponen

 Diskusi Pleno II (Presentasi & Diskusi):

• Setelah dilakukan diskusi kelompok, fasilitator mengajak setiap kelompok untuk 
mempresentasikan hasil diskusi

• Fasilitator meminta tanggapan, respon dan masukan atas hasil presentasi 
kelompok

5. Diskusi Kelompok III & Pleno III 

 Diskusi Kelompok III

• Fasilitator menjelaskan tujuan diskusi kelompok yaitu peserta mampu 
mengidentifikasi dan menentukan alternative intervensi sertamenyusun bentuk-
bentuk rencana aksi untuk memperkuat sistem peradilan anak 
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• Peserta berdiskusi dalam kelompok yang sama. Bahan diskusi (Lihat Slide LK 
Modul 3: 27-28) dengan merujuk hasildiskusi pemetaan dan analisa kesenjangan 
pada diskusi sebelumnya. 

 Pleno III (Presentasi Hasil Diskusi)

• Setelah dilakukan diskusi kelompok, fasilitator mengajak setiap kelompok untuk 
mempresentasikan hasil diskusi

• Fasilitator meminta tanggapan, respon dan masukan atas hasil presentasi 
kelompok. 

6.	 Refleksi	dan	Rangkuman

 Refleksi: 

• Fasilitator meminta peserta menyampaikan apa yang merekapelajari di sesi ini 
(materi) dan pendapat mereka tentang proses di sesi ini (lihat slide modul 3: 29)
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BAB II
SISTEM PERADILAN ANAK

A. Konsep Sistem Peradilan Anak di Indonesia

Sistem Peradilan Anakmerupakan bagian integral dari Sistem Perlindungan Anak seperti 
yang tergambar dibawah ini: 

Gambar 1. Elemen Sistem Perlindungan Anak

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak

Sistem Hukum dan Kebijakan

Sistem 
kesejahteraan 

Sosial bagi anak 
dan keluarga

Sistem 
Peradilan

Perubahan 
perilaku sosial

Dukungan parenting 
pengasuhan anak, konseling 
dll., pelayanan dasar 
lain, yaitu Kesehatan dan 
Pendidikan

Pengasuhan anak, 
Pengadilan Anak, 
Perawatan, Adopsi, 
saksi anak dan 
korban anak

Dari Gambar 1. di atas menunjukkan bahwa Sistem Peradilan berinteraksi dengan 
komponen sistem lainnya yaitu Sistem Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga serta 
Sistem Perubahan Perilaku Sosial.

Peran Sistem Peradilan dalam Sistem Perlindungan Anak

Struktur dan pelayanan untuk sistem peradilan menetapkan kerangka hukum dalam 
masyarakat dan umumnya berinteraksi dalam ke empat sektor utama: peradilan pidana 
(misalnya, polisi, pengadilan, kejaksaan, remand dan fasilitias penahanan), peradilan sipil 
(misalnya, pengadilan keluarga, badan arbitrasi, tribunal buruh, dan resolusi pertikaian 
alternatif), peradilan administrasi (misalnya badan hubungan buruh, pengadilan imigrasi, 
komisi hak anak atau kantor ombudsman) dan peradilan informal (misalnya, pengadilan 
desa, dewan persukuan).
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Sistem dan struktur peradilan memberikan sebuah pandangan independen tentang 
setiap masalah yang berkaitan dengan anak, terutama di mana setiap keputusan formal 
diambil demi anak. Keterlibatan keputusan pengadilan formal atau proses formal lainnya 
adalah perlu untuk menjamin bahwa kebutuhan dan hak-hak anak dilayani sebaik-
baiknya, seringkali melawan prioritas dari yang lain, seperti dalam kasus pembicaraan 
waktu adopsi, pengasuhan orang tua, hak milik dan pewarisan, atau masalah-masalah 
lain yang langsung berpengaruh pada kehidupan anak. Sistem peradilan juga mesti 
menjamin bahwa kebutuhan dan hak-hak anak dipenuhi bila anak berkonflik dengan 
hukum, termasuk di mana anak dituduh melakukan pelanggaran, didakwa melakukan 
pelanggaran, di mana pelanggaran terbukti, dan di mana anak ditahan sebagai bagian 
dari pembuangan pelanggaran itu. Sistem peradilan, dimana anak menjadi korban 
dari pelanggaran hak anak atau jenis pelanggaran lainnya, mungkin juga memberikan 
kompensasi untuk setiap derita yang dialami dan menjamin penegakan ini dan perintah-
perintah lainnya.

Dalam seluruh kasus itu, pelaku anak dalam sistem peradilan mungkin berinteraksi 
dengan pelayanan kesejahteraan sosial untuk menentukan keadaan dan kebutuhan anak 
dan kepentingan terbaik anak, dan juga, merujuk anak pada pemberi kesejahteraan sosial 
di mana anak ditemukan membutuhkan pengasuhan, perlindungan atau dukungan lain 
untuk menjamin kepentingan terbaik anak.

Jenis- jenis Peradilan

• Peradilan Pidana

Merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk 
menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. 

• Peradilan Pidana Anak

Peradilan pidana anak mengatur pencegahan kenakalan remaja dan respon untuk 
anak yang berkonflik dengan hukum. Ketentuan inti meliputi:  yurisdiksi, usia minimum 
pertanggungjawaban pidana, usia maksimum perlindungan khusus, prosedur khusus 
pada semua tahap proses hukum, jaminan hak karena  proses diversi  dan penahanan 
alternatif, hukuman, standar kelembagaan, reintegrasi dan hak privasi 

• Peradilan Perdata

Menangani perkara terkait hubungan antara individu-individu dalam masyarakat. 
Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum 
perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan. Hukum perdata 
dapat digolongkan antara lain menjadi: Hukum keluarga, Hukum harta kekayaan, 
Hukum benda, Hukum Perikatan, Hukum waris.

• Peradilan Perdata Terkait Anak

Setiap proses peradilan yang mempengaruhi anak” mencakup rentang yang sangat 
luas dari sidang pengadilan,termasuk semua proses sipil seperti perceraian, 
pengasuhan, adopsi, perubahan nama, proses hukum yang berkaitan dengan tempat 
tinggal, agama, pendidikan, kebangsaan, imigrasi, status pengungsi, dan proses 
hukum criminal; Hal itu juga mencakup keterlibatan Negara-negara dalam pengadilan 
internasional. Penuntutan terhadap tindakan kriminal yang dilakukan orangtua dapat 
mempengaruhi kehidupan anak secara dramatis. Merujuk pada “proses administrasi” 
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memperluas ruang lingkup termasuk, seperti pembuatan keputusan dalam pendidikan, 
kesehatan, lingkungan, perlindungan anak, pengasuhan alternative, pekerjaan dan 
pelaksanaan peradilan anak.

• Peradilan Administrasi atau Pengadilan Tata Usaha Negara

Administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan 
pemerintah baik di pusat maupun di daerah berkaitan dengan Administrasi 
pemerintahan dan hak masyarakat.

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha 
negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha 
negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat di keluarkannya keputusan tata 
usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

• Peradilan Informal 

Sektor peradilan informal mengacu pada resolusi sengketa di luar lingkup sistem 
peradilan formal. Ini mencakup non-mekanisme keadilan sebagai pelengkap, atau 
pengganti dari sektor formal/sektor peradilan. Hal ini mengacu pada berbagai macam 
tradisional, adat, agama dan mekanisme informal yang berhubungan dengan sengketa 
di masyarakat. Di banyak negara berkembang, yang luas, mayoritas perselisihan 
diselesaikan di luar sistem peradilan yang dikelola negara. Non-mekanisme keadilan 
cenderung untuk mengatasi masalah-masalah  yang memiliki relevansi langsung 
kepada anak-anak yang paling dirugikan, termasuk perlindungan tanah dan properti 
untuk anak-anak yatim piatu karena AIDS, konflik atau bencana alam, resolusi 
perselisihan keluarga dan masyarakat dan perlindungan hak, termasuk akses ke  
layanan sosial.

B. Komponen Sistem Peradilan Anak

Dengan pendekatan berbasis system dalam membangun Perlindungan Anak, maka 
berjalannya fungsi sistem peradilan anak  bisa dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu:  
Norma, Struktur dan Proses seperti tergambar pada Gambar 2 di bawah ini. Adapun posisi 
Peradilan Anak dalam Sistem Perlindungan Anak bisa dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 2. Komponen Sistem Peradilan Anak

MANDAT (APA)

STANDAR 

(BAGAIMANA)

Yang bertanggung 

jawab 7 kapasitas 

(siapa) NORMA

PROSESSTRUKTUR

Suatu sistem yang berfungsi dengan baik hendaknya memiliki:

• Norma dalam Sistem Peradilan

Mendefinisikan tentang peraturan perundangan dan kebijakan yang mengatur:

~ Berbagai masalah terkait anak yang bersentuhan dengan sistem peradilan 

~ Apa yang dimandatkan untuk dilakukan ketika seorang anak bersentuhan dengan 
sistem peradilan dalam sistem formal dan informal, dalam perkara pidana dan 
perkara perdata? 

~ Koordinasi apa yang dilakukan antara sistem  peradilan dan sistem kesejahteraan 
sosial?

• Strukturdalam Sistem Peradilan

~ Siapa yang melakukan penegakan hukum?  

~ Bagaimana kapasitas lembaga penegak hukum dari sisi manusia, keuangan dan 
fisik?

• Prosesdalam Sistem Peradilan

~ Proses dalam sistem peradilan meliputi prosedur, panduan, protokol, kode etik, dan 
mekanisme kerja masing-masing Lembaga peradilan maupun mekanisme kerja 
antar Lembaga peradilan dan keterkaitannya dengan layanan kesejahteraan sosial 
anak  termasuk mekanisme  antar rujukan dan keluhan, dan monitoring. Proses dan 
prosedur yang demikian juga menentukan seberapa efektif dan efisien kerja sistem 
peradilan tersebut.
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Gambar 3. Posisi Peradilan Anak dalam Sistem Peradilan Anak

  

C. Pengenalan Instrumen internasional untuk peradilan anak

Instrumen Internasional Tentang Peradilan Anak 

• Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan 
Presiden Nomor 36 Tahun 1990;

• Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak – Peraturan 
Beijing (The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile 
Justice – the Beijing Rules);

• Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak – Panduan Riyadh (The United 
Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency – the Riyadh Guidelines);

• Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya (The United 
Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of  their Liberty);

• Peraturan Standar  Minimum PBB untuk Langkah-Langkah yang Bukan Dalam Bentuk 
Penahanan/Non-Custodial Measures (The United Nations Standard Minimum Rules for 
Non-custodial Measures - the Tokyo Rules);

• Instrumen internasional lainnya yang relevan, yaitu:

~ Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and 
Political Rights/ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-
undang RI Nomor 12 Tahun 2005.

~ Guidance Note of Secretary-General UN Approach to Justice for Children, September 
2008.
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Berikut adalah penjelasan ringkas tentang beberapa instrument internasional, khususnya 
tentang KHA sebagai berikut: 

• Konvensi Hak-hak Anak (KHA)

Pasal-pasal dalam Konvensi Hak Anak yang terkait dengan Sistem Peradilan Anak 
adalah Pasal 2, 3, 6, dan 12 yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip umum KHA, 
dan Pasal 37, 39 dan 40. 

• Prinsip-prinsip Umum KHA

Prinsip-prinsip Umum Konvensi Hak-hak Anak/KHA yang telah diratifikasi melalui 
Keppres No. 36 Tahun 1990(di-adopsi ke dalam UUPA pada pasal 2)

Prinsip-prinsip umum KHA harus menjiwai atau mainstreaming bagi setiap langkah 
legislasi atau pembuatan undang-undang dan kebijakan yang dilakukan oleh negara 
yang terdiri dari: Non Diskriminasi, kepentingan Terbaik bagi anak, Hak hidup, 
Kelangsungan hidup dan perkembangan, menghargai pendapat anak.

• KHA pasal 37 (a)

Pasal ini menyatakan, Negara Wajib memberikan perlindungan anak dari :

~ Penyiksaan atau bentuk kekejaman lainnya,

~ Perlakuan merendahkan (martabat) atau tidak manusiawi dan hukuman badan,

~ Tidak boleh ada Hukuman Mati

~ Tidak boleh ada Hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan untuk bebas 

~ Perampasan atas hak secara tidak sah ataupun sewenang-wenang 

• KHA  pasal 37 (b) juga menegaskan:  Semua bentuk penangkapan, penahanan atau pun 
pemenjaraan terhadap Anak, yang harus: 

~ Sesuai dengan Hukum 

~ Digunakan sebagai upaya terakhir serta 

~ Untuk masa waktu yang sesingkat mungkin 

• KHA pasal 37 (c) memberikan ketentuan tentang persyaratan lebih lanjut bagi 
perlakuan terhadap semua anak yang terampas kebebasannya :

~ Untuk diperlakukan secara manusiawi dan memperhatikan martabat anak 

~ Dengan cara yang mempertimbangkan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan 
anak 

~ Dipisahkan dari orang dewasa kecuali atas dasar kepentingan terbaik anak 

~ Membina hubungan dengan keluarganya lewat surat dan kunjungan, kecuali untuk 
hal-hal khusus 

• KHA Pasal 37 (d):

~ Mendapatkan hak untuk mengakses bantuan hukum maupun bantuan lain yang 
diperlukan 
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~ Mendapatkan hak untuk membuktikan keabsahan atas Perampasan kebebasannya 
dihadapan pengadilan atau pihak lain yang berkompeten serta independen dan 
tidak memihak 

~ Mendapatkan hak untuk mengambil keputusan atas tindakannya 

• KHA Pasal 39: 

Sesuai dengan pasal 39 KHA; Negara wajib mengambil langkah-langkah pemulihan 
fisik dan psikis serta reintegrasi sosial anak yang menjadi korban segala bentuk 
kekerasan, penelantaran, eksploitasi atau perlakuan salah. Pasal 39 ini  terkait dengan 
pasal-pasal sebagai berikut:

~ 19 tentang kekerasan fisik, mental/psikis, seksual dan penelantaran 

~ 32 tentang eksploitasi ekonomi

~ 34 tentang eksploitasi seksual dan kekerasan seksual/perkosaan, pelecehan 
seksual

~ 35  tentang perdagangan, penculikan dan trafficking

~ 36 tentang eksploitasi bentuk lain seperti kawin muda/ bentuk eksploitasi social 
lainnya 

~ 37 (a) tentang penyiksaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan merendahkan 
atau tidak manusiawi atau hukuman badan

~ 38 tentang anak korban konflik bersenjata

• KHA  Pasal 40 : Keutamaan pasal ini diantaranya:

Menuntut tiap Negara mengembangkan sistem peradilan Anak yang khusus bagi  
Anak-anak, sesuai dengan pasal 1, sampai  usia 18 tahun, dengan tujuan yang positif  
dan bukannya punitive/menghukum 

Rincian tentang Jaminan minimum bagi  Anak dan menuntut agar negara :

~ Membuat batasan usia minimum atas tanggung jawab pelaku kejahatan 

~ Menciptakan langkah-langkah untuk menangani anak-anak yang telah  melanggar 
hukum pidana tanpa menggunakan proses peradilan  (without resorting to judicial 
proceedings)

~ Menyediakan berbagai alternatif penanganan bagi pengasuhan yang bersifat 
Institusional

Dalam penjelasan pasal 40 ayat 1 KHA, dinyatakan bahwa : “Menuntut agar semua anak 
yang termasuk dalam lingkup sistem peradilan anak (tertuduh, terdakwa, atau terbukti 
melanggar hukum) harus diperlakukan dengan cara yang mendukung reintegrasi 
anak dan membantu anak memperoleh peran yang konstruktif dalam masyarakat”. 
Selanjutnya KHA pasal 40 juga menyatakan, Negara peserta secara khusus menjamin 
agar :

~ Anak-anak tidak disangka, dituduh atau diakui telah melanggar hukum pidana 
dengan alasan perbuatan atau kelalaian yang tidak dilarang oleh hukum nasional 
atau internasional dimana perbuatan tersebut dilakukan;



128

~ Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana setidaknya 
memiliki jaminan sebagai berikut:

~ Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum

~ Memperoleh pemberitahuan secepatnya atau secara langsung berkaitan dengan 
tuntutan terhadapnya, dan jika mungkin melalui orang tua atau wali yang sah, dan 
untuk  mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya yang diperlukan dalam 
persiapan atau pengajuan pembelaannya.

~ Kasusnya ditangani oleh pihak yang berkompeten, independent dan tidak memihak 
ataupun oleh badan peradilan dalam pengadilan yang adil serta menurut ketentuan 
hukum, disertai dengan bantuan hukum dan bantuan lainnya yang sesuai dan 
kecuali hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, 
secara khusus, dengan mempertimbangkan usia dan situasinya, orangtua ataupun 
walinya yang sah.

~ Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian ataupun untuk mengaku bersalah, 
untuk memeriksa saksi yang memberatkan serta mendapatkan partisipasi dan 
pemeriksaan saksi atas namanya dengan memakai prinsip persamaan.

~ Jika dianggap telah melanggar hukum pidana, keputusan ataupun langkah-langkah 
yang diambil sebagai konsekuensinya harus mendapatkan pemeriksaan ulang oleh 
pihak yang lebih tinggi tingkatannya yang berkompeten, independent dan tidak 
memihak ataupun badan peradilan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

~ Mendapatkan bantuan interpreter gratis jika anak bisa memahami ataupun 
menggunakan bahasa yang ada

~ Privasinya dihormati dalam semua tahap peradilan

Pemulihan fisik dan psikis serta reintegrasi sosial bagi anak sebagai korban tersebut 
harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, menghormati 
harga diri dan martabat anak.

• Pendekatan PBB dalam Peradilan Anak

Tujuan:  

Untuk memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, menjadi saksi, atau 
korban, agar:

~ Memiliki akses untuk; dan mendapatkan layanan serta perlindungan yang lebih 
baik dalam sistem hukum, 

~ Termasuk terhubung dengan sektor keamanan dan kesejahteraan sosial

~ Memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terintegrasi bagi praktisi 
perlindungan anak dalam melihat berbagai aspek peradilan anak 

~ Mendorong program-program tambahan/penunjang untuk meningkatkan 
pemenuhan hak-hak anak, dengan fokus khusus pada:

“upaya berbasis masyarakat untuk penguatan akses dan layanan hukum bagi 
kelompok marginal”
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D. Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan anak dalam 
sistem peradilan, telah terdapat 2 (dua) undang-undang yang mengatur khusus tentang 
peradilan pidana anak. Yang pertama adalah Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak yang berganti menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejak diberlakukannya UU No 11 Tahun 2012 maka Sistem 
Hukum Pidana Anak Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. 

UU No 11 tahun 2012 mencakup tiga kategori anak ayng berhadapan dengan hukum 
sperti digambarkan dibawah ini:

Definisi	Anak	Berhadapan	Dengan	Hukum
(UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Anak yang 
Berhadapan 

Dengan 
Hukum

Anak yang belum 
berusia 18 tahun yang 

mengalamai penderitaan 
fisik, mental/tindak 

dan atau ekonomi yang 
disebabkan oleh tindak 

pidana

Anak yang telah 
berusia 12 tahun dan 

belum berusia 18 tahun 
yang diduga melakukan 

tindakan pidanda.

Anak yang belum berusia 18 
tahun yang dapat memberikan 
keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan 
dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan tentang suatu 

perkara pidana yang didengar, 
dilihat dan/atau dialaminya

Korban Saksi Pelaku
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UUSPPA menekankan pada Pendekatan Sistem, Koordinasi dan Sistem Rujukan Anak 
Berhadapan dengan Hukum: 

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun
melakukan atau diduga melakukan tindakan pidana

Pembimbing kemasyarakatan
(BAPAS)

Pekerja SosialPenyidik

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.

c. Keputusan diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 
(tiga) hari. 

d. Bapas  wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan  program pendidikan, pembinaan, 
dan pembimbingan  kepada Anak

e. 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. 

f. Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib 
menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap 
bulan. 

Pendekatan Sistem, Koordinasi dan Sistem Rujukan: Penyidik Atas rekomendasi 
pembimbing kemasyarakatan, Pasal 10 (2) menyatakan  Kesepakatan Diversi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi 
Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: 

a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; 

b. rehabilitasi medis dan psikososial; 

c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;  

d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau 

e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan
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Pasal 11, KESEPAKATAN DIVERSI dan LPKS

Pasal  82 tentang Tindakan, menyatakan: 

Sedangkan Pasal 103, menyebutkan: 
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UUSPPA mengatur peran serta masyarakat untuk:

a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang 
berwenang; 

b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak; 

c. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak; 

d. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan 
keadilan restoratif; 

e. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau 
anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan; 

f. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan 
perkara anak; atau 

g. Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan anak. 

Perbedaaan Peradilan Dewasa dan Peradilan Anak

PERADIILAN DEWASA PERADILAN ANAK

APH tidak memerlukan sertifikat khusus APH harus bersertifikat perlindungan anak

Proses pengadilan bersifat terbuka untuk 
umum kecuali ditentukan lain dalam peraturan 
perundang-undangan

Proses peradilan tertutup, kecuali dalam 
pengucapan putusan

Tidak memerlukan pendamping Anak mendapatkan pendamping (peksos, LSM, 
Orang tua, Linmas, Advokat)

APH menggunakan uniform dan atribut 
peradilan

APH tidak menggunakan uniform dan atribut 
yang tidak ramah anak

Tidak diperlukan hasil penelitian 
kemasyarakatan

Selain dakwaan, maka harus ada pula hasil 
penelitian kemasyarakatan terhadap anak 
sebagai pelaku;

Masa penahanan mengacu ke KUHAP Masa penahanan mengacu ke UU No 11 Tahun 
2012

Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah 
pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada 
perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana 
yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbeda dengan keadilan 
retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan 
keadilan pada ganti rugi). 

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan 
generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa 
Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, 
juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi 
sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak 
Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia 
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melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam 
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – 
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan 
prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi 
anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum 
terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga 
mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan 
anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama 
aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga an

sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan 
ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang 
berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada 
proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan 
atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Penetapan
Pengadilan (Register)

25

Berhasil (52.5)
Gagal (52.6)

Gagal (42.4)

Gagal (29.4)

Tingkat Penyidik (7)

Tingkat Penyidik (7)

Tingkat Penyidik (7)

Dilanjut ke tahap Persidangan (52.6)

UU SPPA wajib mengutamakan pendekatan keadilan
Restoratif - Dalam SPPA wajib diupayakan Diversi

Berhasil (42.3)

Berhasil (29.3)

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan 
sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani 
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan 
Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA 
tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang 
merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan 
hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan 
diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum 
ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.
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1. DIVERSI DAN RESTORATIF JUSTICE

 D I V E R S I

Diversi adalah: Pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah 
melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat 

Tujuan dari Diversi yaitu :

~ Untuk menghindari penahanan 

~ Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat 

~ Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku 

~ Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya 

~ Untuk tidak melakukan pengulangan tindak pidana 

~ Untuk  mencegah memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban 
dan pelaku tanpa harus melalui proses formal.

~ Program Diversi juga akan menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan 

~ Lebih lanjut program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan 
implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Program-program Diversi dapat menjadi bentuk keadilan restoratif, bila :

~ Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab  atas perbuatannya 

~ Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengganti kesalahan yang dilakukannya 
dengan berbuat kebaikan bagi si korban 

~ Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses 

~ Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk dapat  mempertahankan hubungan 
keluarga 

~ Memenuhi kebutuhan mereka yang dirugikan oleh tindak pidana 

~ Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan  penyembuhan dalam masyarakat 
yang     dirugikan oleh tindak pidana 

Contoh-Contoh Program Diversi

Non-Intervensi Dalam banyak kasus, non-intervensi merupakan upaya terbaik. 
Oleh karena itu diversi dan tanpa melalui proses formal 
merupakan upaya yang optimal, terutama bagi tindakpidana 
yang tidak serius, dimana keluarga, sekolah atau lembaga 
pengawasan sosial lainnya telah beraksi atau akan beraksi 
dengan cara yang layak dan membangun

Peringatan Informal Hal ini akan melibatkan polisi untuk mengatakan kepada 
si anak bahwa apa yang diperbuatnya adalah salah dan 
memperingatkannya untuk tidak melakukannya lagi. Tidak 
ada berita acara untuk ini 
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Peringatan Formal Polisi harus mengantar si anak pulang dan memberi-nya 
peringatan di hadapan orang tua/walinya. Polisi dapat 
mencatat peringatan ini dalam catatan diversi yang disimpan 
di kantor polisi

Mengganti 
kesalahan dengan 
kebaikan/Restitusi 

Anak diminta mengganti kesalahan dengan kebaikan.

Contohnya, apabila seorang anak menendang keran-jang 
sampah, si anak diminta untuk mengembalikan sampah pada 
tempatnya. Contoh lain, si anak diminta untuk membayar 
kembali kerugian yang diderita oleh korban dengan 
memperhitungkan kemampuan si anak untuk membayar 
kembali 

Pelayanan 
Masyarakat 

Anak dapat diminta untuk melakukan pelayanan masyarakat 
atau memenuhi tugas selama beberapa jam. Pelayanan 
masyarakat yang berjalan dengan baik yang dikaitkan 
dengan tindak pidana mempu-nyai fungsi pengembangan 
dan pendidikan. Contohnya, seorang anak yang mengotori 
tembok atau tempat umum, anak tersebut diminta untuk 
membersihkan apa yang telah diperbuatnya atau mengecat 
tembok kembali. Anak dapat pula diminta untuk membuat 
poster tentang lingkungan yang bersih dan menempelkannya 
di tempat umum 

Pelibatan 
dalam program 
keterampilan 

Program diversi yang lain adalah melibatkan anak pada program 
keterampilan yang dijalankan oleh pelayanan sosial atau LSM. 
Program keterampilan hidup dapat dilakukan bagi anak yang 
melakukan tindak pidana atau untuk seluruh anak dalam 
masyarakat secara umum

Rencana individual 
antara Polisi, Anak, 
dan Keluarga 

Hal ini melibatkan anak, keluarga dan polisi untuk bersama-
sama membahas hal-hal yang harus dilakukan 

1. Mengganti kesalahan dengan kebaikan bagi korban 
2. Mengganti kesalahan dengan kebaikan bagi masyarakat 
3. Memperkuat keluarga dengan sistem dukungan di 

sekeliling anak dan keluarga 
4. Mencegah terjadinya tindak pidana lagi 

Rencana yang 
diputuskan 
oleh pertemuan 
tradisional 

Kasus-kasus anak dapat juga dilimpahkan ke pertemuan 
masyarakat tradisional 

Rencana yang 
didasarkan pada 
hasil pertemuan 
kelompok keluarga 

Pertemuan kelompok keluarga adalah pertemuan semua 
pihak yang dirugikan oleh tindak pidana untuk bersama-sama 
memutuskan hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki 
kesalahan dan mencegah terjadinya lagi kasus/kejadian 
tersebut



139
Panduan Pelatihan SPA Modul 3

Prinsip-Prinsip Diversi 

~ Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan 
tertentu

 Tentunya anda berpikir, akan lebih mudah apabila anda tidak bertindak untuk 
kepentingan terbaik bagi anak dengan memaksanya mengakui perbuatannya sehingga 
kasusnya dapat ditangani secara formal. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena hal ini 
melanggar hak-hak dasar dalam proses hukum.

~ Program diversi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah 
melakukan suatu kesalahan. Tapi ingat, tidak boleh  ada pemaksaan 

~ Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari Diversi. Mekanisme dan struktur 
diversi tidak mengijinkan pencabutan kebebasan  dalam segala bentuk 

~ Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara  harus dapat 
dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang 
dapat diambil)

~ Adanya hak untuk memproleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus 
tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau 
peninjauan kembali.

Ketika seorang anak dialihkan dari proses formal, Polisi harus menjamin bahwa :

~ Anak mengerti hak-haknya Anak dan orang tua/keluarga/walinya mengerti 
proses diversi yang berlangsung Orang tua atau anggota keluarga terlibat dalam 
pengambilan keputusan untuk  diversi 

~ Hak anak untuk dilimpahkan kembali ke pengadilan jika program ini tidak berhasil 
dilaksanakan 

RESTORATIVE  JUSTICE

“Restorative Justice” adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam 
pelanggaran tertentu berkumpul bersama untuk memutuskan secara kolektif cara 
mengatasi konsekuensi pelanggaran dan implikasinya di masa mendatang.

Menurut Lensa, Restorative Justice:

“Kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan terhadap suatu hubungan. 
Kejahatanmemunculkan kewajiban untuk mencari kebenaran. Keadilan melibatkan 
Korban, PelakuPelanggaran dan Masyarakat dalam mencari solusi yang meningkatkan 
pemulihan, rekonsiliasi dan rasa aman.”
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Perbedaan Antara Retributive Justice dan Restorative Justice

Retributive Justice Restorative Justice

Kejahatan adalah Pelanggaran sistem Kejahatan adalah Pelukaan terhadap 
individu atau masyarakat 

Fokus pada menjatuhkan kesalahan, 
menimbulkan rasa bersalah, dan pada 
perilaku masa lalu 

Fokus pada pemecaham masalah dan 
memperbaiki kerugian 

Korban diabaikan Hak dan kebutuhan korban diperhatikan

Pelaku Pasif Pelaku didorong untuk bertanggung 
jawab 

Pertanggung jawaban pelaku adalah 
hukuman 

Pertanggungjawaban pelaku adalah 
menunjukkan empati dan menolong 
untuk memperbaiki 

Respon terfokus pada perilaku masa 
lalu pelaku 

Respon terfokus pada konsekuensi 
menyakitkan akibat perilaku pelaku 

Stigma tidak terhapuskan Stigma dapat hilang melalui tindakan 
yang tepat 

Tidak didukung untuk menyesal dan 
dimaafkan 

Didukung agar menyesal dan maaf 
sangat mungkin diberikan 

Bergantung pada aparat Bergantung pada keterlibatan langsung 
orang-orang yang terpengaruh oleh 
kejadian 

Proses sangat rasional Diperbolehkan untuk menjadi emosional 

Prinsip Keadilan Restoratif 

~ Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan 
oleh kesalahannya 

~ Memberikan kesematan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan 
kualitasnya disamping rasa bersalahnya secara  konstruktif 

~ Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya 

~ Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah 

~ Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi yang 
formal

2. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2014

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara 
pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak 
yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan 
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restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 
untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses 
pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau 
dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk 
mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi 
korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang 
tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang 
perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak 
maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau 
biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan 
permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran 
terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang 
dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan 
menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum 
yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodfikasi sistem 
peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun 
tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang 
dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “musyawarah untuk 
mufakat”. Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi 
suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang 
dilakukan oleh anak.

Jika kesepakan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan 
laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim 
melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan 
Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan 
pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak 
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). 
PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitor yang ditunjuk 
Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

~ Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.

~ Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan 
anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan

~ Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk 
penyelesaian yang diharapkan.

 
Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat 
maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian 
dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan 
terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak 
lainnya.
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Kasus kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang 
serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi 
anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (Ultimum Remedium) dengan 
tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan 
melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk 
penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi 
yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan 
restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan 
hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti 
berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, 
ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. 
Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika 
diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana 
fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai 
penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme 
musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup 
dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah 
penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa 
memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan 
pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.
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BAB III
MENILAI KESENJANGAN KOMPONEN 

UNTUK PENGUATANSISTEM PERADILAN ANAK

A. Kesenjangan komponen Sistem Peradilan Anak

Untuk menilai sejauh mana system peradilan anak berfungsi dengan baik dalam 
melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum maka langkah pertama yang 
harus diilakukan adalah melakukan pemetaan terhadap layanan system peradilan dengan 
mengacu pada 3 komponen system yaitu Norma, Struktur dan Proses.

Berikut ini pertanyaan kunci untuk latihan memetakan dan menilai sejauhmana 
kesenjangan dalam masing-masing komponen tersebut dalam system peradilan anak:

Tabel 1. ACUAN ANALISA KESENJANGAN SISTEM PERADILAN ANAK

Norma Struktur Proses

Apakah ada aturan daerah 
yang mengatur mengenai 
peradilan anak?

Apakah lembaga 
koordinator yang 
disebutkan dalam aturan 
koordinatif dipersyaratkan 
memiliki kualifikasi 
tertentu?

Apakah ada operasional 
prosedur atau standar 
pelayanan di masing-
masing lembaga 
yang terlibat dalam 
penanganan peradilan 
anak secara koordinatif? 

Apakah isu anak berhadapan 
dengan hukum (ABH) masuk 
dalam aturan tersebut?

Apakah persyaratan 
kualifikasi tersebut 
disertai dengan pemberian 
dukungan berupa 
peningkatan kapasitas 
dan sarana/prasarana?

Apakah selama 
proses peradilan, anak 
menerima dukungan 
untuk mengakses 
layanan termasuk medis/
kesehatan, psikologi, 
hukum, shelter ? 

Apakah ada aturan yang 
bersifat koordinatif dalam 
pelaksanaan peradilan anak? 

Jika ada, berupa apakah 
dukungan peningkatan 
kapasitas tersebut? 
Dan sudah berapa kali 
dilakukan?

Apakah selama proses 
peradilan, kebutuhan 
dasar anak terpenuhi?
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Norma Struktur Proses

Jika ada, apakah aturan 
tersebut juga menyebutkan 
secara jelas lembaga yang 
diberi mandat sebagai 
koordinator dan lembaga 
lainnya yang terlibat dalam 
penanganan peradilan anak 
secara koordinatif ?

Apakah bentuk sarana 
dan prasarana yang 
diberikan kepada lembaga 
koordinator penanganan 
peradilan anak ?

Apakah prosedur telah 
meminimalisasi jumlah/
tahapan pemeriksaan ?

Apakah dalam aturan 
tersebut mengamanatkan 
adanya  pelibatan non aparat 
penegak hukum (misalnya 
pekerja social, psikolog, LSM, 
pendamping dll)?

Apakah masing-masing 
lembaga yang terlibat 
memiliki dukungan 
anggaran yang memadai 
dalam penanganan 
peradilan anak?

Apakah selama 
proses peradilan, anak 
mengalami kekerasan?

Apakah aturan tersebut telah 
diharmonisasikan dengan 
aturan yang lebih tinggi 
seperti standar penanganan 
internasional ?

Apakah aturan tersebut 
mencantumkan alokasi 
anggaran untuk mendukung 
koordinasi penanganan 
peradilan anak?

Penting untuk diketahui bahwa dalam system peradilan pidana anak yang mengacu pada 
UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, layanan bagi anak yang 
berhadapan dengan hukum tidak hanya mencakup layanan peradilan melalui proses 
formal tetapi juga melalui proses non formal dengan mekanisme peradilan restorative 
berbasis masyarakat dengan melibatkan organisasi-organisasi berbasis masyarakat 
serta tokoh-tokoh masyarakat.  Selain Lembaga peradilan, berikut ini layanan-layanan 
yang seharusnya tersedia berdasarkan UU No 11.Tahun 2012 antara lain:

· Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), adalah lembaga atau tempat Anak menjalani 
masa pidananya.”

· Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), adalah tempat sementara bagi Anak 
selama proses peradilan berlangsung.”

· Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat 
pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.”

Untul latihan melakukan pemetaan system peradilan anak  dan menganalisa 
kesenjangannya berdasarkan3 komponen system tersebut di atas, silahkan gunakan LK 
3.1.  dalam diskusi kelompok.
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LK	3.1	:	Identifikasi	Komponen	Sistem	Peradilan	Anak

Kelompok
Komponen Sistem Peradilan Anak

Norma Struktur Proses

I. Anak Berhadapan 
Dengan Hukum

II. Kasus Perebutan 
Kuasa Asuh

LK 3.2:Analisa  Kesenjangan dalam Sistem Peradilan Anak Provinsi/Kabupaten/Kota

Komponen Sistem Hasil	Identifikasi	Pemetaan Rumusan Permasalahan /
Kesenjangan 

Norma 

Proses

Struktur
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BAB IV
IDENTIFIKASI ALTERNATIF INTERVENSI DAN 

BENTUK-BENTUK RENCANA AKSI PENGUATAN 
SISTEM PERADILAN ANAK

A. Menentukan Intervensi Prioritas 

Berdasarkan hasil penilaian kesenjangan komponen Sistem Peradilan Anak pada Bab III 
perlu ditentukan intervensi prioritas. Tentukan paling banyak lima (5) intervensi prioritas.  

Lk 3.3 Menentukan Intervensi Prioritas

Analisa  Kesenjangan dan Alternatve Intervensi untuk Penguatan Sistem Peradilan Anak 
Provinsi/Kabupaten/Kota:

Komponen 
Sistem 

Hasil	Identifikasi	
Pemetaan

Rumusan 
Permasalahan /

Kesenjangan 

Alternative 
Intervensi

Bentuk-bentuk 
rencana aksi

Norma

Proses

Struktur
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B. Rencana kegiatan tindak lanjut

Berdasarkan hasil penetuan intervensi prioritas, peserta diminta untuk menentukan 
kegiatan utama sebagai tindak lanjut untuk memperkuat komponen Sistem Peradilan 
Anak. 

LK 3.4Rencana kegiatan tindak lanjut

NO. KEGIATAN OUTPUT
SUMBERDAYA YANG 

DIBUTUHKAN WAKTU PENANGGUNG 
JAWAB

APA SUMBER

1.

2.

3.

4.

5.

BENTUK-BENTUK RENCANA AKSI

Dibawah ini merupakan contoh-contoh kegiatan untuk memperkuat Sistem Peradilan Anak 
baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota:

Komponen Sistem

Norma • Penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 
mendefinisian kembali mandat dan struktur lembaga penyedia layanan (di 
tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota)

• Penyusunan kebijakan pengembangan/penguatan pelaksanaan UU No 11 
Tahun 2012

• Advokasi peng-integrasian layanan AKH ke dalam layanan terpadu bagi 
anak (PPT/P2TP2A)

• Pengembangan kebijakan penerapan standard layanan anak berkonflik 
dengan hukum di LPKA, LPAS, LPKS 

• Dll.

Struktur • Pembentukan dan pengembangan kapasitas institusi peradilan di semua 
tingkatan (meliputi: kapasitas,sarana, anggaran dan sumber daya manusia)

• Penilaian kebutuhan, analisis kebutuhan biayauntuk pemberian layanan;

• Pengembangan kurikulum spesialisasipenanganan ABH/AKH

• Pelatihan dan bimbingan teknisbagi petugas Lembaga peradilan/pekerja 
sosial atau tenaga sosial lainnya tentang perlindungan anak dan penguatan 
penanganan ABH/AKH berbasis hak-hak anak ; mendukung adanya staf 
dengan spesialisasi, (meningkatkan kualitas pelayanan dan kapasitas)

• Dll.
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Komponen Sistem

Proses • Pengembangan standard intervensi  di tingkat primer, sekunder dan tersier  

• Pengembangan mekanisme dan prosedur koordinasi antara layanan 
hokum/peradilan, sosial dan layanan dasar 

• Pengembangan pedoman manajemen kasus ABH

• Pengembangan model layanan Program Perlindungan Anak integratif 
dengan memperkuat penanganan keadilan restorative berbasis masyarakat

• Pengembangan data dan informasi anak berhadapan dengan hokum baik 
yang melalui system peradilan formal maupun diversi dan restorative 
justice

• Dll. 

CONTOH – CONTOH INTERVENSI UNTUK PENCEGAHAN ABH
(berdasarkan The Riyadh Guidelines)

1. Pencegahan Secara Umum

~ Rencana pencegahan komprehensif harus dilakukan di Setiap Tingkat Pemerintahan

~ Tanggungjawab yang Jelas bagi Pemerintah, Lembaga dan Personil yang Bermutu 
yang terlibat dalam Langkah Pencegahan

~ Metode untuk Secara Efektif Mengurangi Kesempatan untuk Melakukan Tindakan 
Kenakalan

2. Proses Sosialisasi (Keluarga)

~ Prioritas terhadap kebutuhan dan kesejahteraan keluarga beserta semua anggotanya

~ Pemerintah menetapkan kebijakan yang kondusif demi pertumbuhan anak dalam 
lingkungan keluarga yang stabil dan mapan

~ Membangun sense of permenency (status yang jelas) bagi anak, untuk menghindari 
masalah-masalah yang berkaitan dengan “implikasi pengangkatan anak”

~ Mencegah pemisahan anak dari orang tua

~ Mengakui peran, tanggungjawab, partisipasi dan kemitraan anak untuk masa depan di 
masyarakat

3. Proses Sosialisasi (Pendidikan)

~ Melakukan aktifitas yang mendukung sense of identitiy (identitas) and belonging 
(bagian) dari sekolah dan masyarakat

~ Harus berusaha bekerja sama dengan orang tua, organisasi kemasyarakatan dan 
lembaga-lembaga yang terkait dengan aktifitas anak dan remaja
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~ Sistem pendidikan harus memberikan pengasuhan dan perhatian khusus bagi anak dan 
remaja yang kesulitan mematuhi peraturan tentang kehadiran di sekolah dan bagi mereka 
yang menjadi “drop outs”

4. The Riyadh Guidelines : Proses Sosialisasi (Masyarakat)

~ Fasilitas khusus harus dibentuk untuk memberikan perlindungan memadai bagi 
remaja yang tidak lagi bisa hidup di rumah atau mereka yang tiadak memiliki rumah 
untuk tempat tinggal

~ Organisasi volunteer yang memberikan pelayanan bagi remaja harus diberikan 
bantuan finansial dan bantuan lainnya oleh Pemerintah dan institusi lain.

5. The Riyadh Guidelines : Proses Sosialisasi (Media Massa)

~ Media harus didorong untuk memberikan gambaran kontribusi positif dari remaja 
kepada masyarakat

~ Meminimalkan penayangan/pemaparan tingkat pornografi, obat-obatan, dan 
kekerasan

~ Menghindari penayangan/pemaparan kekerasan dan eksploitasi yang kurang pada 
tempatnya

~ Menghindari penayangan/pemaparan yang merendahkan martabat, khususnya anak-anak, 
perempuan, dan hubungan antar pribadi

6. The Riyadh Guidelines: Proses Sosialisasi (Kebijakan Sosial)

~ Pemerintah harus memberikan prioritas bagi rencana dan program bagi remaja

~ Penahanan dan pemenjaraan anak harus dilakukan sebagai

o Digunakan sebagai upaya terakhir serta 

o Untuk masa waktu yang sesingkat mungkin 

~ Memberikan pendidikan sepenuhnya (full time) untuk membantu orang tua yang tidak 
mampu membiayai remaja/anaknya

~ Kebijakan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga karena hal tersebut bisa 
mempengaruhi remaja

7. Perundang-undangan dan Pelaksanaan Peradilan Anak

~ Memberlakukan dan menegakkan UU dan prosedur khusus untuk meningkatkan dan 
melindungi hak dan kesejahteraan semua anak

~ UU yang mencegah victimization (mengorbankan anak), penyalahgunaan, eksploitasi 
serta pemanfaatan anak dan remaja untuk aktifitas kriminal harus ditegakkan dan 
diberlakukan
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~ Penegak  hukum dan personel lainnya yang terkait harus dilatih untuk merespon 
kebutuhan khusus anak

~ Mereka harus akrab dengan dan menggunakan (semaksimal mungkin) program-
program dan kemungkinan referral sistem untuk diversi anak dari sistem peradilan 
yang ada

~ UU yang mencegah victimization dan pemanfaatan anak untuk tindakan criminal:

o Anak tidak boleh mendapatkan hukuman yang keras ataupun merendahkan 
martabat di rumah, sekolah, atau lembaga lainnya

o Akses anak terhadap senjata harus dilarang dan diawasi

o Pembentukan kantor ombudsman atau badan independen yang serupa untuk 
menegakkan hak-hak anak

o Melindungi anak dari penyalahgunaan obat-obatan dan para pedagang obat-obatan

8. Riset, Pengembangan dan Koordinasi Kebijakan:

Harus diambil langkah dan mekanisme yang tepat, yang berbasis multidisiplin, untuk 
meningkatkan interaksi dan koordinasi antar departemen pemerintah dan dinas di bidang 
ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan, sistem peradilan, remaja, masyarakat, dan 
departemen pemerintah serta institusi lain yang relevan.

Ringkasan Riyadh Guidelines :

~ Pencegahan Kenakalan Anak Merupakan Bagian Penting dari Pencegahan Kejahatan 
di Masyarakat

~ Pencegahan Membutuhkan Langkah bagi Seluruh Komponen Masyarakat

~ Kebijakan Pencegahan bagi Semua Remaja/Anak, Bukan Hanya Pelaku Pelanggaran

~ Keluarga sebagai Unit Sentral yang Bertanggungjawab atas Sosialisasi Anak

~ Kesejahteraan Anak dari Usia Dini harus Menjadi Fokus Semua Program Pencegahan

~ Pencegahan Kejahatan Secara Aktif lewat Pelayanan dan Program Berbasis 
Masyarakat
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RANGKUMAN

1. Pengertian Umum: 

• Sistem Peradilan Anak Sistem Peradilan Anak merupakan salah satu elemen dalam 
sistem perlindungan anak, yang menetapkan kerangka hukum dan menegakkan 
hukum dalam masyarakat. Sistem peradilan anak memberikan pandangan independen 
terhadap setiap masalah yang berkaitan dengan anak, terutama ketika keputusan 
formal perlu diambil demi kepentingan terbaik anak dalam perkara pidana, perdata, 
dan administrasi dalam peradilan formal maupun informal. Misalnya dalam ajudikasi 
(proses persidangan) perkara perdata seperti kasus adopsi, penetapan kuasa asuh, 
hak milik dan warisan, atau masalah-masalah lain yang langsung membawa dampak 
pada kehidupan anak. 

• Sistem Peradilan Anak merupakan bagian dari sistem Perlindungan Anak yang 
dalam pelaksanaannya berinteraksi secara holistic dan integratif dengan sistem 
kesejahteraan sosial anak dan keluarga serta sistema perubahan perilaku social

2. Sistem Peradilan Anak mempunyai tiga komponen yaitu: 

• Norma:

~ Kebijakan dan UU apa yang mengatur berbagai masalah terkait anak yang 
bersentuhan dengan sistem peradilan? 

~ Apa yang dimandatkan untuk dilakukan ketika seorang anak bersentuhan dengan 
sistem peradilan dalam sistem  formal dan informal, dalam perkara pidana dan 
perkara perdata? 

~ Koordinasi apa yang dilakukan antara sistem  peradilan dan sistem kesejahteraan 
sosial? 

• Struktur:

~ Siapa yang melakukan penegakan hukum?  

~ Bagaimana kapasitas lembaga penegak hukum dari sisi manusia, keuangan dan 
fisik? 

• Proses:

~ Prosedur apa yang ada untuk menegakkan hukum yang ada? 

3. Peran Sistem Peradilan dalam Sistem Perlindungan Anak

• Memberikan pengawasan atas segala hal yang berkaitan dengan anak ketika 
keputusan resmi diambil;  
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• Keterlibatan putusan pengadilan atau proses formal yang menjamin bahwa kebutuhan 
anak dilayani dengan sebaik-baiknya dan hak-hak mereka dihormati; 

• Proses formal dalam perkara perdata seperti adopsi, pengawasan orang tua, 
kepemilikan dan pewarisan; 

• Proses formal dalam perkara pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum 
sebagai pelaku, korban dan saksi; 

• Berinteraksi melintasi empat sektor utama:  sistem peradilan informal, pidana, perdata 
dan administratif. 

4. Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak mengalami banyak kemajuan dibandingkan dengan UU NO 3 
Tahun 1997. Dari segi definisi anak menjadi lebih luas dan mengarah kepada sistem 
peradilan pidana. Dari segi lembaganya terdapat lembaga-lembaga yang dapat menjamin 
hak anak dalam menjalani sistem peradilan. Dari segi asas juga jelas bahwa hak-hak 
anak dijunjung tinggi dalan Undang-undang tersebut. Dari segi sanksi pidana terhadap 
anak, mengalami perluasan yang tadinya cenderung mengikuti KUHP, sekarang lebih 
ke arah perluasan dari sanksi pidana itu sendiri. Dan hal yang baru tentu saja terlihat 
dari ketentuan pidananya yang tidak terdapat dalam Undang-undang yang lama dengan 
memperluas pelaksanaan diversi dan memperkuat peran masyarakat dan Lembaga non 
peradilan dalam pelaksanaan peradilan restorative berbasis masyarakat.

5. Instrumen HAM internasional sebagai standar internasional bagi perlindungan anak yang 
berhadapan dengan hukum

• Konvensi Hak-hak Anak (the Convention on the Right of Children)

• Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak – Peraturan 
Beijing (The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile 
Justice – the Beijing Rules).

• Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak – Panduan Riyadh (The United 
Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency – the Riyadh Guidelines).

• Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya (The United 
Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of  their Liberty)

• Peraturan Standar  Minimum PBB untuk Langkah-Langkah yang Bukan Dalam Bentuk 
Penahanan/Non-Custodial Measures (The United Nations Standard Minimum Rules 
for Non-custodial Measures - the Tokyo Rules) atau disepakati lewat Resolusi Majelis 
Umum 45/110 tanggal 14 Desember 1990.

• Kovenan tentang hak-hak sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political 
Rights/). Diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. 

• Guidance Note of Secretary-General UN Approach to Justice for Children, September 
2008. 

• Resolusi PBB 1997/30 mengenai Administrasi Peradilan Anak: Pedoman Wina, 1997 
(UN Resolution 1997 / 30  Administration of Juvenile Justice: the Vienna Guidelines)
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• Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1966 (UN International 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD)

• Protokol Opsional Mengenai Konvensi Anti Penyiksaan (Optional Protocol to the 
Convention against Torture)

• Pedoman PBB bagi Tindakan terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, 
1997 (UN Guidelines for Action on Children in the Criminal  Justice System)

• Standar Minimum Aturan PBB mengenai Perlakuan terhadap Tahanan, 1955 (UN 
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners: The Standard Minimum 
Rules)

• Prinsip- Prinsip Dasar PBB mengenai Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam 
Permasalahan Tindak Pidana (UN Basic Principles on the use of Restorative Justice 
Programmes in Criminal Matters) 

• Kode Bertindak PBB bagi Aparat Penegak Hukum, 1979 (UN Code of Conduct for Law 
Enforcement Officials)

• Prinsip Dasar PBB mengenai Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat 

• Penegak Hukum, 1990 (UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law 
Enforcement Officials)

• Pedoman PBB mengenai Keadilan dalam Permasalahan yang Menyertakan Korban 
Anak dan Saksi Kejahatan (The United Nations Guidelines on Justice in Matters 
involving Child Victims and Witnesses of Crime)

6. KHA & Pedoman PBB tentang Pencegahan, Penanganan dan Pemenjaraan

Modul 3.
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LEMBAR KERJA

Lembar Kerja 3.1
Identifikasi	Komponen	Sistem	Peradilan	Anak

Kelompok
Komponen Sistem Peradilan Anak

Norma Struktur Proses

1. Anak Berhadapan Dengan 
Hukum

2. Kasus Perebutan Kuasa Asuh

Lembar Kerja3.2
Analisa  Kesenjangan dalam Sistem Peradilan Anak

Provinsi/Kabupaten/Kota:

Komponen Sistem Hasil	Identifikasi	Pemetaan Rumusan Permasalahan /
Kesenjangan

Norma 

Proses

Struktur

Lembar Kerja3.3
Analisa  Kesenjangan dan Alternatve Intervensi untuk Penguatan Sistem Peradilan Anak

Provinsi/Kabupaten/Kota:

Komponen 
Sistem

Hasil	Identifikasi	
Pemetaan

Rumusan 
Permasalahan /

Kesenjangan

Alternative 
Intervensi

Bentuk-bentuk 
Rencana Aksi

Norma 

Proses

Struktur
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Lembar Kerja3.4
MATRIKS 

PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil penetuan intervensi prioritas, peserta diminta untuk menentukan kegiatan 
utama sebagai tindak lanjut untuk memperkuat komponen Sistem Peradilan Anak (lihat slide 
modul 3: 27)

NO KEGIATAN OUTPUT

SUMBERDAYA YANG 
DIBUTUHKAN WAKTU P. JAWAB

APA SUMBER

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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ACUAN ANALISA
 KESENJANGAN SISTEM PERADILAN ANAK

Berikut ini pertanyaan kunci untuk latihan memetakan dan menilai sejauhmana kesenjangan 
dalam masing-masing komponen tersebut dalam system peradilan anak:

Norma Struktur Proses

Apakah ada aturan daerah 
yang mengatur mengenai 
peradilan anak?

Apakah lembaga 
koordinator yang 
disebutkan dalam aturan 
koordinatif dipersyaratkan 
memiliki kualifikasi 
tertentu?

Apakah ada operasional 
prosedur atau standar 
pelayanan di masing-
masing lembaga yang 
terlibat dalam penanganan 
peradilan anak secara 
koordinatif? 

Apakah isu anak berhadapan 
dengan hukum (ABH) masuk 
dalam aturan tersebut?

Apakah persyaratan 
kualifikasi tersebut 
disertai dengan pemberian 
dukungan berupa 
peningkatan kapasitas dan 
sarana/prasarana?

Apakah selama proses 
peradilan, anak menerima 
dukungan untuk 
mengakses layanan 
termasuk medis/kesehatan, 
psikologi, hukum, shelter ? 

Apakah ada aturan yang 
bersifat koordinatif dalam 
pelaksanaan peradilan anak? 

Jika ada, berupa apakah 
dukungan peningkatan 
kapasitas tersebut? 
Dan sudah berapa kali 
dilakukan?

Apakah selama proses 
peradilan, kebutuhan dasar 
anak terpenuhi?

Jika ada, apakah aturan 
tersebut juga menyebutkan 
secara jelas lembaga yang 
diberi mandat sebagai 
koordinator dan lembaga 
lainnya yang terlibat dalam 
penanganan peradilan anak 
secara koordinatif ?

Apakah bentuk sarana 
dan prasarana yang 
diberikan kepada lembaga 
koordinator penanganan 
peradilan anak ?

Apakah prosedur telah 
meminimalisasi jumlah/
tahapan pemeriksaan ?

Apakah dalam aturan 
tersebut mengamanatkan 
adanya  pelibatan non aparat 
penegak hukum (misalnya 
pekerja social, psikolog, LSM, 
pendamping dll)?

Apakah masing-masing 
lembaga yang terlibat 
memiliki dukungan 
anggaran yang memadai 
dalam penanganan 
peradilan anak?

Apakah selama proses 
peradilan, anak mengalami 
kekerasan?

Apakah aturan tersebut telah 
diharmonisasikan dengan 
aturan yang lebih tinggi 
seperti standar penanganan 
internasional ?
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Norma Struktur Proses

Apakah aturan tersebut 
mencantumkan alokasi 
anggaran untuk mendukung 
koordinasi penanganan 
peradilan anak?

Penting untuk diketahui bahwa dalam system peradilan pidana anak yang mengacu pada 
UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, layanan bagi anak yang 
berhadapan dengan hukum tidak hanya mencakup layanan peradilan melalui proses formal 
tetapi juga melalui proses non formal dengan mekanisme peradilan restorative berbasis 
masyarakat dengan melibatkan organisasi-organisasi berbasis masyarakat serta tokoh-
tokoh masyarakat. Selain Lembaga peradilan, berikut ini layanan-layanan yang seharusnya 
tersedia berdasarkan UU No 11.Tahun 2012 antara lain:

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), adalah lembaga atau tempat Anak menjalani 
masa pidananya.”

2. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), adalah tempat sementara bagi Anak selama 
proses peradilan berlangsung.”

3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat 
pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.”
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Modul 3. SISTEM PERADILAN ANAK 

1

©UNICEF Indonesia/2006/estey

Modul 3.

Tujuan

Pada akhir sesi ini, peserta diharapkan dapat :  

 Memahami kedudukan elemen Sistem Peradilan Memahami kedudukan elemen Sistem Peradilan
dalam Sistem Perlindungan Anak dan kaitannya
dengan elemen sistem lainnya

 Mengidentifikasi komponen Sistem Peradilan Anak;

 Menganalisa kesenjangan dan menentukan prioritas
intervensi dalam memperkuat Sistem Peradilanintervensi dalam memperkuat Sistem Peradilan
Anak  

Modul 3. 2
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Sistem Hukum dan Kebijakan

Sistem kesejateraan 
Sosial bagi anak dan Sistem 

keluarga Peradilan
Dukungan Parenting, 
pengasuhan anak, 
konseling dll.,pelayanan 
dasar lain, yaitu 

Pengasuhan Anak, 
Pengadilan Anak, 
Perawatan, Adopsi, 
saksi anak dan  korban 

Perubahan 
Perilaku Sosial

Kesehatan dan Pendidikan anak 

3

SistemSistem Data Data dandan InformasiInformasi PerlindunganPerlindungan AnakAnak

Diadaptasi dari CP SBA Training yang dikembangkan oleh UNICEF EAPRO – Child Frontiers – The Children’s Legal Centre

Pedoman Pelatihan Modul 3Modul 3.

Sistem Peradilan

 Memberikan pengawasan atas segala hal yang berkaitan dengan anak ketika 
keputusan resmi diambil;  

 Keterlibatan putusan pengadilan atau proses formal yang menjamin bahwa 
kebutuhan anak dilayani dengan sebaik baiknya dan hak hak mereka kebutuhan anak dilayani dengan sebaik-baiknya dan hak-hak mereka 
dihormati; 

 Proses formal dalam perkara perdata seperti adopsi, pengawasan orang tua, 
kepemilikan dan pewarisan; 

 Proses formal dalam perkara pidana bagi anak yang berhadapan dengan 
hukum sebagai pelaku, korban dan saksi; 

 Berinteraksi melintasi empat sektor utama:  sistem peradilan informal, pidana,  Berinteraksi melintasi empat sektor utama:  sistem peradilan informal, pidana, 
perdata dan administratif. 

4
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Modul 3. 5
Diadaptasi dari CP SBA Training  yang dikembangkan oleh UNICEF EAPRO – Child Frontiers – The Children’s Legal Centre

SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

 Peradilan Pidana :
Merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang
bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari
suatu tuduhan pidana.suatu tuduhan pidana.

 Peradilan Perdata:
 Menangani perkara terkait hubungan antara individu-individu

dalam masyarakat hukum perdata disebut juga hukum privat ataudalam masyarakat . hukum perdata disebut juga hukum privat atau
hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat
adalah jual beli rumah atau kendaraan

 Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi: hukum
keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan,
hukum waris.

Modul 3. 6
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SISTEM PERADILAN PERDATA TERKAIT ANAK

“ Setiap proses yang mempengaruhi anak” mencakup rentang yangSetiap proses yang mempengaruhi anak mencakup rentang yang
sangat luas dari sidang pengadilan, termasuk semua proses sipil
seperti perceraian, pengasuhan, adopsi, perubahan nama, proses
hukum yang berkaitan dengan tempat tinggal, agama,
pendidikan,kebangsaan, imigrasi, status pengungsi, dan prosespendidikan,kebangsaan, imigrasi, status pengungsi, dan proses
hukum kriminal; Hal itu juga mencakup keterlibatan Negara-negara
dalam pengadilan internasional.

Penuntutan terhadap tindakan kriminal yang dilakukan orangtuaPenuntutan terhadap tindakan kriminal yang dilakukan orangtua
dapat mempengaruhi kehidupan anak secara dramatis. Merujuk
pada “proses administrasi” memperluas ruang lingkup termasuk,
seperti pembuatan keputusan dalam pendidikan, kesehatan,
lingkungan perlindungan anak pengasuhan alternative pekerjaanlingkungan, perlindungan anak, pengasuhan alternative, pekerjaan
dan pelaksanaan peradilan anak.

Modul 3. 7

Lanjutan…
 Peradilan Administrasi sering disebut dengan Pengadilan Tata

Usaha Negara yaitu:Usaha Negara yaitu:

1. Administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk
menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat
maupun di daerah berkaitan dengan Administrasimaupun di daerah berkaitan dengan Administrasi
pemerintahan dan hak masyarakat

2. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul
dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan
hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha
negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat di
keluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk
sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang
undangan yang berlaku

8
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Lanjutan…
 Peradilan Informal :

Sektor peradilan informal mengacu pada resolusi sengketa di luar lingkup
sistem peradilan formal. Ini mencakup non-mekanisme keadilan sebagai
pelengkap, atau pengganti dari sektor formal/sektor peradilan. Hal ini
mengacu pada berbagai macam praktek tradisional, adat, agama dan

k i i f l b h b d k t di k tmekanisme informal yang berhubungan dengan sengketa di masyarakat.

Di banyak negara berkembang, yang luas, mayoritas perselisihan diselesaikan
di luar sistem peradilan yang dikelola negara. Non-mekanisme keadilan
cenderung untuk mengatasi masalah masalah yang memiliki relevansicenderung untuk mengatasi masalah-masalah yang memiliki relevansi
langsung kepada anak-anak yang paling dirugikan, termasuk perlindungan
tanah dan properti untuk anak-anak yatim piatu karena AIDS, konflik atau
bencana alam, resolusi perselisihan keluarga dan masyarakat dan
perlindungan hak, termasuk akses ke layanan sosial.

9

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah
keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak 
yang berhadapan dengan hukum mulai tahapyang berhadapan dengan hukum, mulai tahap
penyelidikan sampai dengan tahap
pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak 
yang berhadapan dengan hokum termasuk anakyang berhadapan dengan hokum termasuk anak
yang berkonflik dengan hukum, anak yang 
menjadi korban tindak pidana, dan anak yang 
menjadi saksi tindak pidana (UU No. 11/2012menjadi saksi tindak pidana (UU No. 11/2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Modul 3. 10
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Prinsip-prinsip Umum KHA telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990  dan di
adopsi ke dalam UUPA pada pasal 2

KHA DAN PASAL TERKAIT SISTEM PERADILAN ANAK

adopsi ke dalam UUPA pada pasal 2

Pasal Substansi

Pasal 37 (a) Negara Wajib memberikan perlindungan anak dari (penyiksaan atau bentuk kekejaman lainnya,
perlakuan merendahkan (martabat) atau tidak manusiawi dan hukuman badan; tidak boleh ada hukuman
mati; tidak boleh ada hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan untuk bebas; dan perampasan atas; p p g ; p p
hak secara tidak sah ataupun sewenang-wenang)

Pasal 37 (b) Semua bentuk penangkapan, penahanan ataupun pemenjaraan terhadap anak; yang harus (sesuai
dengan hukum; digunakan sebagai upaya terakhir serta, untuk masa waktu yang sesingkat mungkin)

Pasal 37 (c) Memberikan ketentuan tentang persyaratan lebih lanjut bagi perlakuan terhadap semua anak yang
terampas kebebasannya

Pasal 37 (d) • Mendapatkan hak untuk mengakses bantuan hukum maupun bantuan lain yang diperlukan ;
• Mendapatkan hak untuk membuktikan keabsahan atas Perampasan kebebasannya dihadapan

pengadilan atau pihak lain yang berkompeten serta independen dan tidak memihak;
• Mendapatkan hak untuk mengambil keputusan atas tindakannya

Modul 3. 11

Pasal 39 Negara wajib mengambil langkah-langkah pemulihan fisik dan psikis serta reintegrasi sosial anak yang
menjadi korban segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi atau perlakuan salah

Pasal 40 Menuntut tiap Negara mengembangkan sistem peradilan Anak yang khusus bagi Anak-anak, sesuai
dengan pasal 1, sampai usia 18 tahun, dengan tujuan yang positif dan bukannya punitive/menghukum

Pendekatan PBB dalam Peradilan Anak

• Tujuan: Untuk memastikan bahwa anak yang berkonflik• Tujuan:  Untuk memastikan bahwa anak yang berkonflik
dengan hukum, menjadi saksi, atau korban, agar:

– Memiliki akses untuk; dan mendapatkan layanan serta
perlindungan yang lebih baik dalam sistem hukumperlindungan yang lebih baik dalam sistem hukum, 

– Termasuk terhubung dengan sektor keamanan dan 
kesejahteraan sosial

– Memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terintegrasi
bagi praktisi perlindungan anak dalam melihat berbagai aspek

dil kperadilan anak
– Mendorong program-program tambahan/penunjang untuk

meningkatkan pemenuhan hak-hak anak, dengan fokus khusus
pada:

“upaya berbasis masyarakat untuk penguatan akses dan layanan
hukum bagi kelompok marginal”

Modul 3. 12
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PERADILAN DEWASA PERADILAN ANAK

PERBEDAAN PERADILAN DEWASA 
DAN PERADILAN PIDANA ANAK

PERADILAN DEWASA PERADILAN ANAK

APH tidak memerlukan sertifikat khusus APH harus bersertifikat perlindungan anak

Proses pengadilan bersifat terbuka untuk
umum kecuali ditentukan lain dalam

Proses pengadilan tertutup, kecuali dalam
pengucapan putusanumum kecuali ditentukan lain dalam

peraturan perundang-undangan
pengucapan putusan

Tidak memerlukan pendampingan Anak mendapatkan pendamping (peksos,
LSM, Orang tua, linmas, advokat)

APH menggunakan uniform dan atribut
peradilan

APH tidak menggunakan uniform dan
atribut yang tidak ramah anak

Tidak diperlukan hasil penelitian
kemasyarakatan

Selain dakwaan, maka harus ada pula hasil
penelitian kemasyarakatan terhadap anak

Modul 3. 13

sebagai pelaku;

Masa Penahanan mengacu ke KUHAP Masa penahanan mengacu ke UU No. 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

KOMPONEN SISTEM PERADILAN ANAK 
PEMETAAN DAN PENILAIAN KESENJANGAN 

Modul 3. 14
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KOMPONEN SISTEM PERADILAN ANAK

15

NormaNorma
b k d b b l h k

MEMETAKAN SISTEM PERADILAN

 Kebijakan dan UU apa yang mengatur berbagai masalah terkait
anak yang bersentuhan dengan sistem peradilan?

 Apa yang dimandatkan untuk dilakukan ketika seorang anak
berhadapan dengan sistem peradilan dalam sistem formal dan
informal, dalam perkara pidana dan perkara perdata?

StrukturStruktur
 Siapa yang melakukan penegakan hukum?
 Bagaimana kapasitas lembaga penegak hukum dari sisi manusia,

keuangan dan fisik?keuangan dan fisik?
 Koordinasi apa yang dilakukan antara sistem peradilan dan

sistem kesejahteraan sosial?

ProsesProses

Modul 3. 16

ProsesProses
– Prosedur apa yang ada untuk menegakkan hukum yang ada?

Adapted from CP SBA Training developed by UNICEF EAPRO – Child Frontiers – The Children’s Legal Centre
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Untuk menilai sejauh mana system peradilan anak berfungsi dengan baik dalam melindungi 
anak-anak yang berhadapan dengan hukum maka langkah pertama yang harus diilakukan 
adalah melakukan pemetaan terhadap layanan system peradilan dengan mengacu pada 3 

k k d

Tabel 1. ACUAN ANALISA KESENJANGAN SISTEM PERADILAN ANAK (1)

komponen system yaitu Norma, Struktur dan Proses.

Berikut ini pertanyaan kunci untuk latihan memetakan dan menilai sejauhmana kesenjangan 
dalam masing-masing komponen tersebut dalam system peradilan anak:

Norma Struktur ProsesNorma Struktur Proses

Apakah perundang-undangan dan 
kebijakan dengan memadai mencakup
pencegahan dan penanggulangan
masalah perlindungan anak? Apakah
hal tersebut sejalan dengan standar

Apakah lembaga koordinator yang
disebutkan dalam aturan koordinatif
dipersyaratkan memiliki kualifikasi
tertentu?

Apakah ada operasional prosedur
atau standar pelayanan di masing-
masing lembaga yang terlibat dalam
penanganan peradilan anak secara
koordinatif?

internasional yang ada? 

Apakah proses peradilan menjamin
perlindungan dan kesejahteraan anak?

Apakah persyaratan kualifikasi tersebut
disertai dengan pemberian dukungan
berupa peningkatan kapasitas dan
sarana/prasarana?

Apakah selama proses peradilan,
anak menerima dukungan untuk
mengakses layanan termasuk
medis/kesehatan, psikologi, hukum,
shelter ?shelter ?

Apakah ada mekanisme terkoordinasi
yang diamanatkan antara Sistem
Peradilan dan Sistem Kesejahteraan
Sosial? 

Jika ada, berupa apakah dukungan
peningkatan kapasitas tersebut? Dan
sudah berapa kali dilakukan?

Apakah selama proses peradilan,
kebutuhan dasar anak terpenuhi?

Modul 3. 17

Norma Struktur Proses
Jika ada, apakah aturan tersebut juga
menyebutkan secara jelas lembaga

Apakah bentuk sarana dan prasarana
yang diberikan kepada lembaga

Apakah prosedur telah meminimalisasi
jumlah/tahapan pemeriksaan ?

Tabel 1. ACUAN ANALISA KESENJANGAN SISTEM PERADILAN ANAK (2)

yang diberi mandat sebagai
koordinator dan lembaga lainnya yang
terlibat dalam penanganan peradilan
anak secara koordinatif ?

koordinator penanganan peradilan
anak ?

Apakah dalam aturan tersebut
mengamanatkan adanya

Apakah masing-masing lembaga
yang terlibat memiliki dukungan

Apakah selama proses peradilan,
anak mengalami kekerasan?mengamanatkan adanya

pelibatan non aparat penegak
hukum (misalnya pekerja social,
psikolog, LSM, pendamping dll)?

yang terlibat memiliki dukungan
anggaran yang memadai dalam
penanganan peradilan anak?

anak mengalami kekerasan?

Apakah aturan tersebut telah
diharmonisasikan dengan aturan
yang lebih tinggi seperti standar
penanganan internasional ?

Apakah aturan tersebutp
mencantumkan alokasi anggaran
untuk mendukung koordinasi
penanganan peradilan anak?

Modul 3. 18
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MATRIKS 
PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil penetuan intervensi prioritas, peserta diminta untuk

SUMBERDAYA YANG

p p , p
menentukan kegiatan utama sebagai tindak lanjut untuk memperkuat
komponen Sistem Peradilan Anak.

NO KEGIATAN OUTPUT

SUMBERDAYA YANG 
DIBUTUHKAN WAKTU P. JAWAB

APA SUMBER

Modul 3. 19

DISKUSI KELOMPOK  ke I

Modul 3. 20
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• Peserta di bagi dalam 4 kelompok untuk mendiskusikan kasus yang
(

PENGANTAR DISKUSI KELOMPOK  ke I

melibatkan sistem peradilan dalam perkara anak. Bahan diskusi (Lihat Slide
LK Modul 3.1) dan Studi Kasus Merujuk pada Slide Modul 1.

• Kelompok 1 dan 2 mengidentifikasi komponen sistem peradilan terkait
kasus-kasus berikut:

 Kelompok 1: anak berhadapan dengan hukum
 Kelompok 2: kasus perebutan kuasa asuh

• Kelompok 3 dan 4 mendiskusikan penanganan kasus perkara anak (studi
kasus merujuk pada Modul 1 lihat Slide Modul 1) yang melibatkan aparatkasus merujuk pada Modul 1 – lihat Slide Modul 1) yang melibatkan aparat
penegak hukum (APH), petugas pemasyarakatan Bapas, pekerja social,
tokoh masyarakat dan pihak yang terkait lainnya. Presentasi hasil
penanganan kasus tersebut dalam bentuk role play.



Modul 3. 21

 Kelompok 3: anak berhadapan dengan hukum
 Kelompok 4: kasus perebutan kuasa asuh

Gunakan LK 3.1 dibawah ini

d l k

Lembar Kerja 3.1
Identifikasi Komponen Sistem Peradilan Anak

Kelompok
Komponen Sistem Peradilan Anak

Norma Struktur Proses

1. Anak Berhadapan 
Dengan Hukum

2. Kasus Perebutan Kuasa 
Asuh

Modul 3. 22
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PLENO KE 1PLENO KE 1

Presentasi Hasil Diskusi Kelompok 1 dan Role Play:p y

 Kelompok 3 melakukan role play dilanjutkan dengan paparan oleh Kelompok 1
 Kelompok 4 melakukan role play dilanjutkan dengan paparan oleh Kelompok 2

Modul 3. 23

DISKUSI KELOMPOK ke II

Modul 3. 24
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PENGANTAR DISKUSI KELOMPOK  ke II

• Peserta di bagi dalam 4 kelompok berdasarkan asal daerah atau
tetap dalam 4 kelompok yang sama bila peserta pelatihan bukan
berasal dari daerah yang sama. Bahan diskusi (Lihat Slide LK
Modul 3: 22-23) dengan merujuk pada kasus yang sama denganModul 3: 22-23) dengan merujuk pada kasus yang sama dengan
diskusi sebelumnya

• Dari hasil identifikasi masing-masing komponen pada diskusi
k l k k 1 t l j tk di k i d l k l kkelompok ke 1, peserta melanjutkan diskusi dalam kelompok
untuk menganalisa kesenjangan terhadap masing-masing
komponen sistem (Norma, Proses dan Struktur

Modul 3. 25

Gunakan LK 3.2 dibawah ini

Lembar Kerja 3.2
Analisa Kesenjangan dalam Sistem Peradilan Anak

Provinsi/Kabupaten/Kota:

Komponen Sistem Hasil Identifikasi Pemetaan
Rumusan Permasalahan

/Kesenjangan/ j g

Norma

Proses

Struktur

Modul 3. 26
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DISKUSI KELOMPOK ke III & Pleno

Modul 3. 27

 Peserta berdiskusi dalam kelompok yang sama. Bahan diskusi dengan merujuk hasil
diskusi pemetaan dan analisa kesenjangan pada diskusi sebelumnya.

PENGANTAR DISKUSI KELOMPOK  ke III

Provinsi/Kabupaten/Kota:

 Gunakan LK 3.3 dibawah ini

Lembar Kerja 3.3
Analisa Kesenjangan dan Alternatve Intervensi untuk Penguatan Sistem Peradilan Anak

p

Komponen
Sistem

Hasil
Identifikasi
Pemetaan

Rumusan
Permasalahan
/Kesenjangan

Alternative 
Intervensi

Bentuk-Bentuk 
Rencana Aksi

NormaNorma

Proses

Struktur

Modul 3. 28

 Setelah dilakukan diskusi kelompok, dilanjutkan dengan presentasi oleh masing-masing
kelompok dan tanggapan dari kelompok lain
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1. Pengertian Umum:
• Sistem Peradilan Anak merupakan salah satu elemen dalam sistem perlindungan anak, yang

RANGKUMAN

Sistem Peradilan Anak merupakan salah satu elemen dalam sistem perlindungan anak, yang
menetapkan kerangka hukum dan menegakkan hukum dalam masyarakat. Sistem peradilan anak
memberikan pandangan independen terhadap setiap masalah yang berkaitan dengan anak, terutama
ketika keputusan formal perlu diambil demi kepentingan terbaik anak dalam perkara pidana, perdata,
dan administrasi dalam peradilan formal maupun informal. Misalnya dalam ajudikasi (proses
persidangan) perkara perdata seperti kasus adopsi, penetapan kuasa asuh, hak milik dan warisan, atau

l h2 l i l b d k d k hid kmasalah2 lain yang langsung membawa dampak pada kehidupan anak.
• Sistem Peradilan Anak merupakan bagian dari sistem Perlindungan Anak yang dalam pelaksanaannya

berinteraksi secara holistic dan integratif dengan sistem kesejahteraan sosial anak dan keluarga serta
sistema perubahan perilaku social

2. Sistem Peradilan Anak Mempunyai Tiga Komponen yaitu:
N• Norma:
 Kebijakan dan UU apa yang mengatur berbagai masalah terkait anak yang bersentuhan dengan

sistem peradilan?
 Apa yang dimandatkan untuk dilakukan ketika seorang anak bersentuhan dengan sistem peradilan

dalam sistem formal dan informal, dalam perkara pidana dan perkara perdata?
 Koordinasi apa yang dilakukan antara sistem peradilan dan sistem kesejahteraan sosial?

29

• Struktur:
 Siapa yang melakukan penegakan hukum?
 Bagaimana kapasitas lembaga penegak hukum dari sisi manusia, keuangan dan fisik?

• Proses:
 Prosedur apa yang ada untuk menegakkan hukum yang ada?Modul 3.

Anak Yang 
b h d

Definisi Anak Berhadapan Dengan Hukum
(UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

berhadapan 
Dengan 
Hukum

Korban Saksi Pelaku

Anak yang telah berusia
12 tahun dan belum
berusia 18 tahun yang 

Anak yang belum berusia 18 tahun
yang tahun yang dapat
memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan
di id dil

Anak yang belum berusia 18 
tahun yang mengalami
pendertitaan fisik, 
mental/tindak dan atau

k i di b bk

Children  who come into contact with justice and related system as victims, witnesses and alleged offender . Ban Ki Moon (Sekjen PBB, 2 Sep 
2008)

diduga melakukan tindak
pidana

di sidang pengadilan tentang
suatu perkara pidana yang 
didengar, dilihat, dan/atau
dialaminya sendiri. 

ekonomi yang disebabkan
oleh tindak pidana

Modul 3. 30
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UU SPPA wajib mengutamakan pendekatan Keadilan 
Restoratif - Dalam SPPA wajib diupayakan Diversi

k k ( )
Berhasil (52.5)

Gagal (52.6)

Dilanjut ke tahap Persidangan (52.6)

Penetapan 
Pengadilan (Register)

Tingkat Hakim (7)

Gagal (42.4)

g ( g )
25 Tingkat Penuntut (7)

Gagal (29.4)

Berhasil 42.3

Tingkat Penyidik (7)

Berhasil 29.3
Modul 3. 31

HUKUM DAN KEBIJAKAN TERKAIT SISTEM PERADILAN ANAK
DI INDONESIA

DIVERSI1 2 DIVERSI

Pengalihan penanganan kasus-kasus
anak yang diduga telah melakukan
tindak pidana dari proses formal
dengan atau tanpa syaratU

H
 A

G
U

N
G

01
4

Musyawarah antara pihak yang
melibatkan anak dan orang tua/wali,
korban dan/atau orang tua/walinya,
pembimbing kemasyarakatan, pekerja
sosial profesional perawakilan dan

Proses dimana semua pihak yang

U

S
P
P

RESTORATIVE JUSTICE

 M
A

H
K

A
M

A
H

R
 4

 T
A

H
U

N
 2

sosial profesional, perawakilan dan
pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk
mencapai kesepakatan diversi melalui
pendekatan keadilan restoratif.

Sedangkan Fasilitator adalah hakim
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
untuk menangani perkara anak yang

terlibat dalam pelanggaran tertentu
berkumpul bersama untuk
memutuskan secara kolektif cara
mengatasi konsekuensi pelanggaran
dan implikasinya di masa mendatang
(Pasal 1 ayat 5 )

P
A

PE
R

A
TU

R
A

N
 

N
O

M
O

R g p y g
bersangkutan. Diversi adalah
pengalihan proses pada sistem
penyelesaian perkara anak yang
panjang dan sangat kaku. Mediasi atau
dialog atau musyawarah sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dalam diversi
untuk mencapai keadilan restoratif.

Modul 3. 32

(Pasal 1 ayat 5 ) P

Untuk memperdalam pemahaman Diversi dan RJ 
silahkan lihat bahan yang disarankan
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SPPA menekankan pada: Pendekatan
Sistem, Koordinasi dan Sistem

Rujukan Anak Berhadapan dengan
H kHukum

Modul 3. 33

TERIMA KASIH

Modul 3. 34
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