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NOTULA SOSIALISASI 
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  

TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 
 

HARI/TANGGAL :  JUMAT/ 18 JUNI 2010 

WAKTU :  PUKUL 09.00 S.D. SELESAI 

TEMPAT :  HOTEL GRAND ANTARES INDONESIA - MEDAN 

 

 

Direktorat Jenderal Peraturan Peraturan Perundang-undangan 

berkerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI 

Provinsi Sumatera Utara,  pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2010 

menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  bertempat di Hotel Grand Antares     

Indonesia - Medan. Pembiacara dalam sosialisasi tersebut adalah           

Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.H., P.hd. (Pembicara Utama), 

Brigjen Pol Dr. R.M. Panggabean, SH., MH. (Pembahas I),  Dr. Marlina, 

S.H.,M.Hum (Pembahas II), Adriana Nurdin, SH., MH. (Narasumber) dan 

Mashudi, Bc.IP, S.H., M.H. (Moderator).  Sosialisasi ini dihadiri dari 

berbagai kalangan, antara lain dari unsur Pejabat dilingkungan Kanwil 

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, Pengadilan Negeri 

dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan 

Tinggi Sumatera Utara, Polisi Daerah Sumatera Utara, Pemerintah Daerah 

Sumatera Utara, Akademisi, Praktisi Hukum, dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat yang berjumlah kurang lebih 60 (enam puluh)  peserta.  

 

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan-masukan 

dari berbagai kalangan guna penyempurnaan draft RUU Sistem Peradilan 

Pidana Anak yang sebelumnya bulan Mei yang lalu disosialisasikan di 

Jakarta.  
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Beberapa pertimbangan dan alasan penyusunan Rancangan 

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  adalah sebagai 

berikut: 

1. bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah 

Bangsa dan Negara. Dimana dalam konstitusi Indonesia anak 

memiliki peran strategis, hal ini  secara tegas dinyatakan dalam 

konstitusi bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu 

kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan 

terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekwensi dari 

ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat 

kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak;  

2. bahwa Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak 

(Convention on The Rights of the Child) pada tanggal 26 Januari 1990 

yang mengatur mengenai prinsip perlindungan hukum terhadap 

anak;  
3. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan 

hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan 

perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum 

khususnya hukum pidana, sehingga perlu diganti dengan undang-

undang baru; 

 

Jalannya Sosialisasi : 
1. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara oleh Kepala Subdit Kerja Sama 

Direktorat Publikasi, Kerja Sama dan Pengundangan Peraturan 

Perundang-undangan Direktorat jenderal Peraturan Perundang-

undangan, Ibu Onie Rosliani.  

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


3 

 

2. Sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan 

disampaikan oleh Direktur Publikasi, Kerja Sama dan Pengundangan 

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Bapak Drs. 

Zafrullah Salim, MH.,  dan sekaligus membuka acara sosiliasasi.  Ada 

3 (tiga) hal penting yang ditegaskan dalam sambutannya, yaitu: 

a. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya 

secara melawan hukum atau secara sewenang-wenang; 

b. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan 

dipisahkan dari orang dewasa dan berhak melakukan 

hubungan dengan keluarganya; 

c. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak 

memperoleh bantuan hukum, berhak melawan serta 

menentukan dasar hukumnya. 

3. Sosiliasasi dipandu oleh moderator dan menentukan waktu 

pembahasan kepada masing-masing pembicara untuk menyampaikan 

bahasannya sekitar 20 (dua puluh) menit dan dilanjutkan sessi 

tanya/jawab. 

 

Pembicara Utama : Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, P.hd., S.H., M.H. 
Judul Makalah : “RUU Pengadilan Pidana Anak: Suatu Telaah 

Ringkas” 
 

Pembicara utama memaparkan hal-hal pokok terkait dengan subtansi 

RUU Pengadilan Pidana Anak, sebagai berikut: 

1. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan dinyatakan masyarakat berhak 

memberikan masukan dalam rangka penyiapan rancangan undang-

undang. Oleh karena itu Rancangan Undang-Undang Sistem 

Pengadilan Pidana Anak perlu disosialisasikan untuk mencari 

masukan-masukan dari masyakat sebelum RUU ini diajukan ke DPR 

untuk dibahas menjadi undang-undang.  

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


4 

 

2. Didalam RUU ini harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak 

(Convention on The Rights of the Clild). 

3. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses 

penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai 

tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah 

menjalani pidana. 

4. Anak perlu perlindungan khusus karena kedewasaan anak baik 

secara jasmani maupun rohani memerlukan jaminan dan perawatan 

khusus termasuk perlindungan hukum, baik sebelum maupun 

setelah dilahirkan. Anak harus dipersiapkan untuk menjalani hidup 

sendiri dalam masyarakat dan dibesarkan dalam semangat 

perdamaian, martabat, tolenransi, kebebasan, kesetaraan dan 

kebersamaan. 

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum memasukkan 

asas-asas Beijing Rules dalam pengadilan pidana anak, oleh 

karenanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 perlu diadakan 

revisi. 

6. Perubahan utama adalah : 

- filosofis sistem peradilan anak; 

- cakupan anak; 

- penghapusan kategori Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil; 

- diversi dan restorotive justice; 

- penegasan Hak Anak dalam proses peradilan; 

- pembatasan upaya perampasan kemerdekaan sebagai measure of 

the last resort. 

7. Landasan filosofisnya adalah: 

- Peradilan anak merupakan bagian integral; 

- Anak secara fisik maupun psikis belum matang oleh karenya 

memerlukan perlindungan dan penanganan hukum yang khusus 

tidak bisa disamakan dengan orang dewasa; 

- Berlandasakan pada prinsip non-diskriminasi dan kepentingan 

terbaik bagi anak; 
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- Kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga untuk melindungi 

anak. 

8. Perdebatan yang sedang terjadi adalah: 

- Usia pidana dari 8 tahun sampai 12 tahun; 

- Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak yang bisa 

diproses dibawah usia 18 tahun dan anak yang belum menikah; 

- Dalam RUU ini tidak lagi memakai istilah Anak Pidana, Anak 

Negara, Anak Sipil tetapi dalam undang-undang ini menggunakan 

istilah anak yang melakukan tindak pidana; 

- Tidak melakukan penahanan pidana anak usia dibawah 14 tahun. 

- Kategori anak dihapuskan bahwa Anak Negara bias lebih lama 

berada di Lapas daripada Anak Pidana; 

- Restorative justice bukan merupakan pembalasan akan tetapi 

suatu penyelesaian secara adil, baik untuk pelaku maupun 

korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak 

pidana secara keseimbangan dalam bentuk diversi yang sudah 

direkomendasikan oleh PBB. 

9. Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan 

atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari system 

peradilan pidana. 

10. Dengan adanya diversi maka dapat memperkecil jumlah SPP dan 

tentunya mengurangi anak dipidana.   

 

Pembahas I  : Brigjen Pol. Dr. R.M. Panggabean, SH., MH. 
Judul makalah : “Tanggapan Atas RUU Tentang Sistem Peradilan 

Anak” 
Pemaparan makalah sebagai berikut: 

1. Jumlah anak di Indonesia sudah mencapai 50 juta harus dilindungi 

yang menjadi tanggung jawab kita bersama. 

2. Kebijakan atau politik hukum yang terkait dengan pengaturan 

mengenai perlindungan dan/atau perlakuan terhadap anak harus 

mendapat perhatian yang besar agar jangan sampai terpengaruh 
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lingkungan sosial yang tidak sehat yang dapat menjerumuskan anak-

anak kepada perbuatan yang tidak terpuji seperti dalam 

penyalahgunaan narkoba, zat-zat adiktif lainnya, dan pergaulan yang 

dapat menyebabkan penyakit,  seperti penyakit HIV. 

3. Dalam RUU ini disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Peradilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan jaman, baik karena pengaruh berbagai instrumen 

hukum internasional, hukum nasional, pengaruh perkembangan 

metode dalam mewujudkan prinsip keadilan, maupun pengaruh 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala 

implikasinya dalam kehidupan anak yang dapat mempengaruhi 

perkembangan pertumbuhan jiwa raga anak. 

4. Mengenai penahanan anak yang diduga melakukan tindak pidana 

dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) RUU yang dilakukan oleh 

penyidik paling lama 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang atas 

permintaan penyidik kepada Penuntut Umum paling lama 2 (dua) 

hari. Dengan demikian, keseluruhan kewenangan penyidik untuk 

melakukan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak 

pidana adalah 5 (lima) hari. Kalau dibandingkan mengenai lamanya 

waktu masa penahanan dan perpanjangan masa penahanan yang 

dilakukan oleh pihak penyidik, bila dikaitkan dengan wewenang 

melakukan penahanan oleh penuntut umum terlalu jauh berbeda, 

karena dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) RUU jangka waktu masa 

penahanan terhadap anak apabila tidak cukup 2 (dua) hari dapat 

diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri, ½ (setengah) masa 

penahanan orang dewasa. Oleh karena itu, disarankan agar tenggang 

waktu untuk melakukan penahanan dalam masa penyidikan 

sebaiknya disamakan rumusannya dengan kewenangan Penuntut 

Umum, Hakim, yaitu ditentukan beberapa hari masa penahanan 

sesuai kewenangan masing-masing penegak hukum, kemudian baru 

diberikan perpanjangan ½ (setengah) dari masa penahanan bagi 

orang dewasa. 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


7 

 

5. Mengenai keberadaan advokat dalam RUU ini perlu diperluas 

pengaturannya, yaitu advokad yang mempunyai pengalaman 

menangani masalah-masalah anak dan mengikuti pelatihan-pelatihan 

tehnis seperti pada persyaratan penyidik anak, Penuntut Umum anak 

dan hakim anak, sehingga dalam memberikan bantuan hukum lebih 

efektif. 

6. Rumusan sanksi dalam Pasal 70 ayat (3) RUU menentukan adanya 

syarat umum dan syarat khusus dengan memuat rumusan antara 

lain. Disarankan sebaiknya penjelasan mengenai apa yang dimaksud 

dengan syarat umum dan syarat khusus lebih baik dimuat dalam 

penjelasan pasal. 

 

Pembahas II : Dr. Marlina, SH., MH. 
Judul makalah : “Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam RUU 

Sistem Peradilan Pidana Anak” 
 

Dalam paparannya menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai 

berikut: 

1. Dalam RUU ini sudah baik subtansinya, namun demikian masih ada 

yang perlu dibahas, yaitu mengenai perampasan kemerdekaan anak 

merupakan upaya terakhir. Dalam Pasal 64 Undang-Undang     

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain: 

- Perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan 

martabatnya; 

- Adanya pendamping khusus; 

- Penjatuhan sanksi yang tepat sesuai dengan kepentingan terbaik 

buat anak; 

- Penyediaan sarana dan prasarana yang cukup 

- Penghindaran dari publikasi.  

2. Didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum sepenuhnya 

memasukan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Beijing Rules, 

sehingga perlu adanya perubahan. 
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3. Judul RUU sesuai dengan penjelasan Pasal 1 ayat (1) bahwa 

pengertian SPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara 

anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan 

sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam 

RUU ini terdiri dari 10 Bab 88 Pasal mencakup tahapan dalam sistem 

peradilan pidana anak, hal ini juga telah tercermin dengan adanya 

pengkhususan seperti penyidik anak, penuntut umum anak, hakim 

anak, hakim banding anak, hakim kasasi anak. Namun demikian 

dalam RUU ini belum mengkhususkan pembimbing kemasyarakatan 

anak. 

4. Di dalam RUU ini yang terpenting harus mempunyai sistem peradilan 

anak yang lebih baik dari undang-undang sebelumnya.  

 

 

Diskusi / Tanya jawab 
1. Dari L P Anak Medan: 
 L P Anak adalah bagian hilir dari tindak pidana anak, namun kondisi 

Lapas anak sekarang sangat tidak mendukung untuk pembinaan. 

Oleh karena itu usul kepada penyusun draf RUU ini supaya ada 

pertambahan pada Pasal 81, yaitu di tambah huruf (f) yang berbunyi : 

“Dalam waktu 3 (tiga) tahun arsitektur lapas anak wajib memenuhi 

konstruksi yang sesuai dengan kondisi anak”. 

 
Tanggapan Ibu Harkristuti Harkrisnowo : 
Akan diadakan perbaikan sarana prasarananya yang ada di Lapas 

anak dan pengaturannya akan dimasukkan dalam RUU ini.  

 

2. Yuliana Situmorang (Polda Sumut) :  
Dari data yang tercatat di Polda Sumut,  data tindak pidana anak 

sangat sedikit, untuk tahun 2010 hanya  3 (tiga) kasus. Di Medan 

sehari-hari banyak ditemukan anak-anak yang menjadi pengemis, 

pekerja di bawah umur. Untuk menangani masalah ini polisi tidak 
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bisa bekerja sendiri tanpa bekerjasama dengan dinas sosial.  Namun 

untuk bekerja sama dengan instansi terkait, misalnya dinas sosial, 

sangat sulit mengingat jangka waktu yang diberikan untuk 

penyidikan hanya 3 (tiga) hari  dan perpanjangannya 2 (hari). Jangka 

waktu tersebut sangat kurang untuk mengumpulkan bukti-bukti. 

Oleh karena itu diusulkan agar untuk jangka waktu ini 

dipertimbangkan lagi. 

 

Moderator :   
Klarifikasi jumlah tindak pidana anak yang masuk ke Kepolisian 

diperbaiki karena saat ini jumlah anak yang ada di Lapas anak lebih 

dari 350-an anak. 

 

Tanggapan Ibu Harkristuti Harkrisnowo : 
Mengenai angka-angkanya akan diakumulasikan dan kerjasama 

dengan dinas sosial sangat penting dilakukan. 

 

3. Robertson (Kejaksaan Tinggi Sumut) 
Pertama saya memberikan apresiasi kepada Tim RUU ini yang sudah 

bekerja sangat bagus, namun demikian ada beberapa yang perlu saya 

tanyakan dalam RUU ini, antara lain sebagai berikut: 

a. Jaksa sangat sulit memberikan tindakan kepada anak karena 

tidak ada rambu-rambu untuk melaksanakan itu. Misalnya bila 

anak berusia 12 tahun melakukan pembunuhan, maka harus  

ada tindakan, kalau mengadakan diversi  itu bagaimana ? 

b. Pasal 38 ayat (3), apabila diversi berhasil apa perlu dibuat berita 

acaranya? 

c. Pasal 85 huruf b :”setiap kantor Kejaksaan wajib memiliki 

Penuntut umum” kaitannya dengan Pasal 37, sampai sekarang 

tidak ada yang ditunjuk, jadi Penuntut Umum yang bagaimana 

yang dimaksud? 
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d. Bila di suatu daerah tidak ada Lapas Anak, maka anak 

ditempatkan dimana? 

e. Pada bagian Penjelasan Pasal 14 ayat (1) disebutkan:”Yang 

dimaksud “atasan langsung” antara lain: kepala kepolisian, ketua 

kejaksaan, ketua pengadilan”. 

Usul perbaikan: 
Kata yang berbunyi “ketua kejaksaan”, seharusnya yang benar 

“kepala kejaksaan”. 

 

Tanggapan Ibu Harkristuti Harkrisnowo : 
1. Sedapat mungkin anak-anak tidak dihukum, mengingat prinsip 

perampasan kemerdekaan adalah upaya terakhir. 

2. Berhasil atau gagal diversi, harus dibuat Berita Acaranya. 

3. Pelaksanaan diversi akan dilaksanakan dengan Peraturan 

Pemerintah. 

4. Penuntut Umum yang dimaksud adalah Penuntut Umum yang 

sudah mengikuti pelatihan tentang anak dan akan ada pelatihan 

untuk aparat. 

5. Akan dibentuk Lembaga Penempatan Anak Sementara, pengganti 

istilah Rutan dan Lembaga pembinaan Khusus Anak pengganti    

LP. 

 

4. Suhartanto (Pengadilan Negeri Medan)  
a. Pasal 7 ayat (1) disebutkan :  

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara 

anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”. Namun pada 

pasal-pasal berikutnya tidak ada/atau diuraikan mekanisme 

diversi itu sendiri. Apakah sebelum sidang, setelah penuntutan 

atau kapan ? 
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b. Pasal 18:  

“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib mempertimbangkan 

perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak 

pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.”  

Pertanyaan: perlindungan khusus yang bagaimana yang 

dimaksud? 

c. Pasal 24 ayat (1):  

“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib didampingi oleh 

Advokat”. Dalam peradilan anak berlaku KUHAP, tidak dikenal 

Advokat, tetapi Penasehat Hukum. Apakah kata Advokat perlu 

diganti istilahnya dengan Penasehat Hukum ? 

d. Pasal 32 ayat (2) RUU tentang jangka waktu penahanan, lebih 

baik disebutkan dengan tegas bilangannya,  misalnya 15 hari.  

Dari pada “1/2 dari penahanan orang dewasa” karena bisa 

menimbulkan penafsiran yang kurang jelas. 

e. Pasal 85 (ketentuan penutup), ada beberapa istilah yang kurang 

tepat, antara lain: 

Huruf a tertulis : 

“setiap kantor Kepolisian sampai pada tingkat Polisi Sektor wajib 

memiliki Penyidik”. Kata “Polisi Sektor”, yang benar adalah 

“Kepolisian Sektor”. 

 

Huruf b tertulis: 
“setiap kantor Kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum”. Kata 

“kantor” sebaiknya dihapus karena Pengadilan Negeri tidak ada 

disebut kata “kantor”, dan ditambahkan setiap Kejaksaan Negeri 

harus ditugaskan Penuntut Umum Anak. 

 

f. Pada penjelasan Pasal 21 Istilah “putusan” tidak sesuai dengan 

KUHAP , harusnya :”Putusan yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap”. 
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g. Dalam penulisan ejaan sebaiknya disesuaikan dengan ejaan yang 

benar, misalnya kata anak dalam kalimat tidak perlu dibuat 

dengan huruf besar. 

 

Tanggapan Ibu Harkristuti Harkrisnowo : 
Untuk pelaksanakan diversi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah 

dan diversi ditawarkan di setiap tingkat pemeriksaan. Kemudian 

mengenai judul RUU menurut saya sudah tepat karena isinya 

mengenai proses beracara anak di bidang pidana. 

 

5. Sribulan (Bapas Kelas I Medan) : 
a. Pasal 58 ayat (2) RUU perlu ditambahkan Penelitian 

Kemasyarakatan (PK) wajib diikutsertakan dalam mendengarkan 

putusan karena dalam praktek seringkali PK tidak diikutsertakan 

atau tidak tahu putusan terhadap si anak, tetapi si anak ternyata 

sudah ada di Lapas. 

b. Kemudian pada ayat (3) perlu dijelaskan tata cara atau prosedur 

pembatalan demi hukum. 

 

Tanggapan Ibu Harkristuti Harkrisnowo : 
Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sangat baik, akan 

dipertimbangkan kehadiran PK dalam setiap pembacaan putusan, 

tetapi dari PK harus datang. 

 

6. Suryani Guntari (PKPA)  
Pertama saya sampaikan apresiasi pada Tim RUU ini yang sudah 

bekerja sangat baik dan pada prinsipnya saya sangat senang dengan 

adanya RUU ini, namun ada beberapa hal yang perlu saya utarakan, 

yaitu: 

a. Bahwa kendala dilapangan karena kurangnya sosialisasi UU 

sehingga banyak aparat yang tidak memahami, yang diperhatikan 

hanya tentang masa penahanan anak. Misalnya ada anak yang 
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diperalat dalam peredaran narkoba, padahal si anak tidak tahu 

itu narkoba karena di dalam bungkusan, tetapi oleh aparat anak 

tersebut tetap bersalah karena barang itu ada pada anak 

tersebut. 

Mohon agar dalam rancangan undang-undang ini diperjelas 

sehingga aparat tidak sewenang-wenang dalam mengambil 

keputusan. 

b. Agar Negara tidak hanya membuat UU tetapi juga sarana dan 

prasarananya harus disiapkan dulu. 

c. Ada kontradiksi antara Pasal 24 dan Pasal 36. Usul saya agar 

ditegaskan anak yang diperiksa dalam setiap tingkat wajib 

didampingi advokat. 
d. Mengenai perbedaan data anak yang melakukan tindak pidana 

antarlembaga misalnya kepolisian dan PKPA supaya dibentuk 

satu 1 lembaga khusus yang mengelola data tentang anak 

bermasalah. 

 

Tanggapan Ibu Harkristuti Harkrisnowo : 
- Untuk sosialisasi RUU, dana Kementrian Hukum dan HAM 

sangat terbatas, sehingga teman-teman di daerah dan lembaga 

lain melakukan sosialisasi sendiri, kalau ada aparat yang tidak 

mengerti berarti kesalahan atasannya masing-masing; 

- Untuk perbaikan sarana dan prasarana akan dipertimbangkan 

apakah akan diatur secara eksplisit, karena dalam RUU ini 

sudah diperintahkan secara implisit. 

 

7. Syaiful (BAPAS Medan)  
a. Kata wajib perlu dicover dengan sanksi bagi penegak hukum yang 

tidak menjalankan kewajiban dan prosedur, karena anak bisa 

menjadi korban aparat hukum; 
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b. Agar dalam penjelasan pasal, dijelaskan tentang pasal yang 

bersangkutan, tidak cukup hanya dengan menulis “cukup jelas” 

karena dalam praktek banyak aparat yang tidak mengerti. 

 

Moderator : aparat hukum yang tidak melaksanakan tugas dengan 

benar harus diberi sanksi, termasuk Peneliti 

Kemasyarakat yang tidak menjalankan tugas juga harus 

diberi sanksi. 

 

Tanggapan Ibu Harkristuti Harkrisnowo : 
Saran dan usul akan diperhatikan. 

 

8. Balwin Simatupang (Kakanwil NTT)  
a. Dalam konvensi, di Swedia disepakati bahwa anak-anak 

bermasalah tidak dihukum, tetapi dalam RUU ini dimungkinkan 

untuk menghukum anak. Kalaupun harus dipidana supaya 

ditegaskan batas usianya. 

b. Pasal 1 angka 16 dan 17 menyebabkan pemborosan APBN 

karena mengharuskan pembentukan lembaga baru, kalau begitu 

dimana fungsi Lapas Anak ? Juga tidak ada disebutkan dibawah 

naungan Kementrian mana, dan untuk Kementrian Hukum dan 

HAM tidak ada dana dianggarkan untuk pembentukannya. 

 

Tanggapan Ibu Harkristuti Harkrisnowo : 
- Paradigma kita terhadap RUU ini bukan menghukum anak tetapi 

mengurus anak dan sudah diadakan klasifikasi, misalnya yang 

berumur dibawah 12 tahun tidak boleh diapa-apakan oleh Polisi 

tetapi dibina oleh Bapas, usia 12 tahun bisa diproses tetapi tidak 

ditahan, yang bisa ditahan yang berusia 14 tahun. 

- Di Swedia juga ada penjara tetapi namanya diganti dengan Panti 

untuk perawatan dan yang dipenjara yang berusia 14 tahun. 
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9. LBH APIK MEDAN 
a. Dari beberapa  penelitian bahwa anak yang masuk kurungan 

dampaknya tidak baik, bahkan mungkin bisa bertambah jahat, 

kalaupun harus dihukum harus dibuat klasifikasi  umur anak, 

karena hukuman sering tidak membuat jera anak. 

b. Dalam hal advokat perlu dibebankan kepada Negara. 

 

Moderator :  kalau anak tidak dihukum bisa bertambah jahat, karena 

anak berbuat jahat bukan setelah dihukum tetapi 

sebelum dihukum, sehingga perlu pembinaan. 

 

10. Sontang Sidabutar (Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)  
a. Kurang setuju dengan pasal 3 huruf i karena terlalu berlebihan; 

b. Pasal 8 huruf 3 (b) kesejahteraan apa yang dimaksud? 

c. Pasal 20 terlalu berlebihan karena sekarang menganut asas 

keterbukaan informasi; 

d. Pasal 21, apakah diatas 18 tahun juga diproses di peradilan 

anak?. 

e. Mengenai penahanan tidak jelas batas bilangannya; 

f. Anak yang ditangkap berhak untuk didampingi Penasehat 

hukum, tidak perlu diatur karena itu memang haknya. 

 

Tanggapan Ibu Harkristuti Harkrisnowo : 
a. Identitas anak tidak dipublikasikan mengingat anak dilindungi 

secara khusus karena belum matang secara jasmani dan rohani 

dan dimasukan ke suatu lembaga agar tidak menjadi konsumsi 

publik. 

b. Bagi yang membuka identitas anak dapat diberi sanksi 

(wartawan ke publik)karena efeknya besar, mungkin hanya 

memakai inisial. 

c. Memakai kata “kesejahteraan” karena pada asasnya bahwa 

kewajiban pemerintah mengupayakan kesejahteraan anak. 
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d. Anak yang berusia diatas 18 tahun diproses diperadilan anak 

karena waktu dia melakukan tindak pidana dia belum berusia 18 

tahun, dengan proses persidangan yang panjang ia bertambah 

umur menjadi lebih 18 tahun. 

 

Tanggapan Narasumber (Ibu Andriana Nurdin)  
- Dalam setiap tingkat proses peradilan anak selalu diupayakan 

diversi; 

- Akan dibuat Peraturan Pemerintahnya untuk mengatur lebih 

lanjut. 

- Hasil kesepakatan perdamaian akan dibuat dalam bentuk 

Putusan yang akan diberikan Pengadilan, bukan dalam bentuk 

penetapan karena bersifat deklamator dan proses masih berjalan. 

- Sejak berlaku Undang-Undang Advokat Pengacara disebut 

Advokat. 
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