
TANGGAPAN ATAS RUU TENTANG SISTEM
PERADILAN ANAK

A. Pendahuluan

Bahwa anak merupakan generasi penerus untuk kelangsungan keberadaan

suatu bangsa dan negara, oleh karena itu, negara melalui alat perlengkapannya

haruslah berbuat yang terbaik bagi anak melalui langkah-langkah strategis agar

kelangsungan negara dan bangsa dapat terjamin dengan baik ke depan demi

terujudnya tujuan negara, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam konstitusi UUD

Negara RI 1945 “… memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa (adil dan makmur)…”.

Demikian juga bila dilihat dari perkembangan kejiwaan bahwa anak

merupakan golongan yang sangat rentan dari berbagai pengaruh, terutama dalam

era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, dengan segala

bentuk fenomena yang menyertainya, dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh

pihak-pihak tertentu, baik untuk tujuan positif maupun untuk tujuan yang negatif.

Untuk tujuan-tujuan yang negatif, sifat anak sangat mudah dipengaruhi untuk

berbuat atau tidak berbuat sesuatu, maka dalam hal ini pengaruh lingkungan sosial,

terutama lingkungan keluarga sangat besar dan sangat menentukan perkembangan

jiwa dan jasmani anak. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum yang terkait

dengan pengaturan mengenai perlindungan dan/atau perlakuan terhadap anak

harus mendapat perhatian yang besar agar jangan sampai terpengaruh lingkungan

sosial yang tidak sehat yang dapat mejerumuskan anak-anak kepada perbuatan yang

tidak terpuji seperti keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba, zat-zat adiktif
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lainnya, dan pergaulan bebas yang dapat menyebabkan penyeakit-penyakit tertentu

(HIV).

Suatu ketentuan, khususnya dalam bentuk undang-undang yang akan

dibentuk selalu diletakkan lebih dulu politik hukumnya1 (legal policy) atas suatu

pembentukan undang-undang, maka dalam hal ini menyangkut apakah perlu

dilakukan pembentukan atau perubahan atas suatu undang-undang yang sudah ada,

seberapa jauh perubahan harus dilakukan dan bentuk-bentuk perubahan yang

diperlukan dalam rangka untuk merespon dan mengakomodir kepentingan pihak-

pihak yang akan diatur. Dengan demikian, bahwa payung politik hukum (legal policy)

yang utama dalam setiap ketentuan perundang-undangan harus selalu bermuara

pada tujuan negara sebagaimana ditentukan dalam UUD Neg. RI 1945.

Dalam RUU ini telah disebutkan bahwa UU No. 3 Thn. 1997 tentang Peradilan

Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, baik karena pengaruh

berbagai instrumen hukum internasional, hukum nasional (hukum positif), pengaruh

perkembangan metode dalam meujudkan prinsip keadilan, maupun karena

pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala

implikasinya dalam kehidupan anak yang dapat mempengaruhi perkembangan

pertumbuhan jiwa raga anak.

Tentunya dalam penggantian (revisi) terhadap satu undang-undang harus

kita lihat dari berbagai aspek sesuai dengan politik hukumnya agar jangan sekedar

hanya melakukan perubahan terhadap pasal demi pasal, namun jauh lebih dalam

dan penting dari sekedar perubahan pasal demi pasal adalah bagaimana

kemampuan negara (sumber daya manusia pelaksana undang-undang,

operasionalisasi dan pembelian/pengadaan berbagai infrastruktur dll). Dengan kata

1
Soedarto, Hukum Dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1977), cet. pertama, hal. 159. menguraikan

bahwa politik hukum adalah usaha untuk meujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan
situasi pada suatu waktu. Memberi petunjuk apakah perlu ada pembaharuan hukum, sampai seberapa jauh
pembaharuan itu harus dilaksanakan, dan bagaimana bentuk pembaharuan itu.
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lain hukum tidak sekedar das sollen tetapi juga dass sein, oleh karena itu hukum

yang baik haruslah meliputi das sollen sekaligus das sein.

B. Sekilas Acuan Konsepsi Pembentukan Ketentuan Perundang-Undangan

Beberapa pakar sosiolog sering mengatakan bahwa bagaimanapun baik

suatu peraturan perundang-undangan, namun kalau substansinya tidak dapat

diterapkan, maka undang-undang itu merupakan huruf-huruf mati. Oleh karena itu,

hendaknya kalau membuat peraturan hendaknya memperhatikan 4 (empat) hal

penting yaitu: (1) Undang-undang yang dibuat harus jauh berlaku ke depan

(predictability), (tidak mudah merubah karena alasan-alasan tertentu); (2) Dapat

diimplementasikan (applicable); (3) Mengandung netralitas/keadilan (fairners); dan

(4) tercermin di dalamnya kepastian hukum (certainty). Di samping itu menurut Ion

Fuller ada 8 (delapan) asas yang harus diperhatikan dan menjadi pedoman dalam

membentuk sistem hukum, yaitu:

a. Harus mengandung peraturan;

b. Peraturan yang telah diatur harus diumumkan;

c. Peraturan tidak boleh ada yang berlaku surut;

d. Peraturan harus dirumuskan sebagai susunan kalimat yang mudah dimengerti;

e. Suatu susunan tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama

lainnya;

f. Peraturan tidak boleh mengandung norma yang tidak dapat diterapkan;

g. Tidak boleh terlalu cepat merubah peraturan, karena akan berakibat subjek

hukum kehilangan orientasinya;

h. Harus ada kecocokan peraturan yang diundangkan dengan peraturan

pelaksanaanya.2

2
Lon L. Fuller, The Morality of Law, (Nw Haven and London: Yale University Press 1969 .
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Untuk itu, maka diperlukan parameter hukum yang baik agar tercapai

penegakannya (enforceability) yang tinggi, oleh karena itu ketentuan yang dibentuk

harus memenuhi kriteria yaitu:

a. necessity, bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan

sistematis dan terencana;

b. adequacy, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat dan

kadar kepastian yang tinggi,

c. legal certainty, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan

jelas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak menimbulkan penafsiran;,

d. actuality, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan

masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum;

e. feasibility, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat

dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya;

f. verifiability, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi yang siap uji

secara objektif;

g. enforceability, bahwa pada hakikatnya terus memiliki daya paksa agar diaati dan

dihormati; dan

h. provability, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam

pembuktian.3

Dari dua kerangka konsep tersebut di atas, tentunya bila kita tarik kepada

RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu diperhatikan, karena salah satu

kelemahan dalam pembangunan hukum kita saat ini adalah dalam tataran

implementasinya bukan dalam tataran pembentukan hukumnya (penciptaan hukum

positif, karena soal penciptaan hukum normative Indonesia luar biasa hebatnya),

3
Winahyu Erwiningsih, Peranan Hukum dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintah

(bestuurshandeling): Suatu Kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum, (Jurnal Magister Hukum UMS
“Jurisprudence”, Vo. 2 Thn. 2004., hal. 148.
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karena begitu suatu undang-undang disahkan atau diberlakukan, maka dengan

berbagai macam kendala akan timbul, karena persoalan hukum bukan sekedar hanya

persoalan susunan norma-norma atau untaian kata-kata manis, tetapi menjadi

persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya dll. Mari kita melihat sejenak mengenai

keberadaan UU No. 46 Thn. 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi, yang

mengamanatkan harus dibentuk dalam beberapa provinsi dan harus ada Hakim Ad

hoc mulai dari tingkat pengadilan pertama sampai ke MA, kenyataannya sampai

saat ini demikian banyak hambatan, terutama mengenai sumber pembiayaan untuk

melakukan pembentukan kelembagaan dan biaya untuk seleksi. Di samping itu minat

dari masyarakat juga kurang untuk menjadi hakim Ad hock., untung saja secara

mutatis-mutandis hakim Ad hock yang ada saat ini untuk masa kerja 5 (lima) tahun

masih tetap diberikan untuk tetap menjadi hakim masa 5 (lima) tahun namun tetap,

sejak UU No. 46 Thn. 2009 diberlakukan (namun masih tetap kurang). Itu baru satu

kelemahan dalam UU yang sedang berlaku saat ini, dan masih banyak UU lainnya.

Belum lagi kalau kita berbicara mengenai kelemahan dalam berbagai

substansi peraturan perundang-undangan yang normanya kurang jelas sehingga sulit

untuk diimplementasikan, overlapping substansi antara satu undang-undang dengan

undang-undangan lainnya, saling rebutan kewenangan antara satu lembaga dengan

lembaga lainnya. Pada hal semuanya phenomena tersebut tidak selayaknya/perlu

terjadi, karena sesama pejabat publik atau civil servant tidak perlu rebutan

kewenangan, karena tujuan keberadaan civil servant adalah melakukan tugas

sebagai pelayan masyarakat demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh

negara. Namun karena kewenangan atau kekuasaan sering dijadikan sebagai sarana

untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan (abuse of power), maka ada

kecenderungan untuk selalu meminta kekuasaan yang lebih melalui suatu UU.

Dengan kata lain bahwa kekuasaan pasti dekat dengan korupsi KKN) dan tidak ada

korupsi (KKN) atau penyelewengan yang tidak dekat dengan kekuasaan.
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Demikian juga sejauh mana ketersediaan biaya/anggaran dari pemerintah

untuk mengurusi anak, baik yang berhadapan dengan hukum maupun anak-anak

terlantar. Misalnya telah ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 23 Thn. 2003

tentang Perlindungan Anak yang menentukan:

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik

dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Sejauh mana usaha dan keberhasilan dari negara/pemerintah telah

melaksanakan amanat dari Pasal 55 ayat (1) tersebut. Tentunya masih diragukan,

karena hampir setiap saat kita melihat dikota-kota besar anak-anak banyak yang

terlantar (pengemis) dan pemerintah kelihatannya tidak banyak berbuat bagi anak-

anak. Padahal kewajiban negara untuk memelihara anak-anak terlantar lahir dari

Konstitusi UUD Negara RI 1945.
,

Tentunya RUU tentangt Sistem Peradilan Anak ini kita harapkan

substansinya tidak bertentang antara satu dengan UU lainnya, karena kita tahu

bahwa ada beberapa UU yang akan bersentuhan dengan RUU ini nantinya antara

lain UU tentang Perlindungan Anak, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang, UU tentang Kesejahteraan Anak, UU PKDRT, KUHAP, demikian

juga barang kali harus juga diperhatikan RUU KUHP.

C. Tanggapan/Saran Masukan Atas RUU Tentang Sistem Peradilan Anak.

1. Mengenai penahanan

Batasan waktu wewenang melakukan penahanan bagi anak diduga

melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan 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 (PU) paling lama

2 (dua hari). Dengan demikian, keseluruhan kewenangan penyidik untuk
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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 penyidik sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) RUU ini, bila dikaitkan dengan

wewenang melakukan penahanan oleh PU dalam rangka melakukan penuntutuan

dan Hakim dalam rangka melakukan memeriksa dan mengadili 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 PN, ½ (setengah) masa penahanan orang dewasa. Penahanan orang

dewasa dalam kaitannya dengan perpanjangan masa penahanan yang dilakukan

oleh PU paling lama 30 (tiga puluh) hari, (Vide Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)

KUHAP.4 Setengah dari maa penahanan 30 (tiga puluh) hari adalah 15 (lima

belas) hari. Demikian juga dengan wewenang dari hakim, baik hakim pada hakim

pengadilan negeri, hakim tinggi dan Hakim Agung diberikan jangka waktu masa

penahanan ½ dari masa penahanan untuk pelaku tindak pidana orang dewasa.

Oleh karena itu, disarankan agar tenggang waktu untuk melakukan

penahanan dalam masa penyidikan sebaiknya disamakan rumusannya dengan

yang terdapat pada kewenangan PU, Hakim (PN, PT dan MA), yaitu ditentukan

berapa hari masa penahanan sesuai kewenangan masing-masing penegak

hukum, kemudian baru diberikan wewenang perpanjangan ½ (setengah) dari

masa penahanan bagi orang dewasa yang melakukan tindak pidana yaitu ½

(setengah) dari 40 (empat puluh) hari, dan atas persetujuan PU, maka menjadi

20 (dua puluh) hari, (vide Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)5 KUHAP).

4
ayat (2) jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) , apabila diperlukan guna kepentingan

pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling
lama tiga puluh hari.

5
ayat 2 KUHAP : jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…. apabila diperlukan guna

pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh PU untuk paling lama empat puluh hari.
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Adapun dasar pertimbangan tersebut adalah bahwa penyidikan relatif

lebih lama dan sulit, karena harus melakukan berbagai tindakan hukum terkait

dengan pengumpulan bukti-bukti, melakukan penyitaan terhadap barang bukti,

melakukan pengejaran tersangka atau pencaharian, pemeriksaan saksi-saksi dan

tersangka yang dituangkan dalam berita acara dan lain-lain.

2. Bantuan Hukum Dari Advokat

Mengenai keberadaan advokat dalam hal ini perlu diperluas pengaturannya,

karena:

a. Advokat harus juga advokat yang memiliki kwalifikasi (misalnya mempunyai

pengalaman menangani masalah-masalah anak, mempunyai minat dan

dedikasi yang tinggi kepada anak, mengikuti pelatihan-pelatihan teknis). Jadi

sama seperti seperti persyaratan untuk penyidik anak, PU anak dan hakim

anak, sehingga dalam memberikan bantuan hukum lebih efektif;

b. Tidak banyak advokat yang tertarik memberikan bantuan hukum kepada

anak, apalagi kalau status anak yang diduga berhadapan dengan hukum tidak

jelas status sosialnya, (saat ini banyak anak yang tidak jelas tempat

tinggalnya, orang tuanya di mana). Kemudian siapa yang harus menyediakan

advokat, karena ketentuan dalam Pasal 24 RUU mewajibkan setiap anak

dalam tingkat pemeriksaan harus didampingi oleh advokat, karena ini

menyangkut masalah biaya dan ketersediaan advokat yang belum ada pada

setiap tingkat polsek yang terpencil di pulau-pulau.

3. Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Ketiga Paranatan atau lembaga ini mempunyai peranan yang sangat penting

dalam kaitannya dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Utamanya

kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyelesaikan kasus anak baik
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di dalam maupun di luar jalur proses pengadilan (diversi) sangat besar peranya,

termasuk mengawasi pelaksanaan penetapan diversi. Dalam jalur proses

peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan sampai pemeriksaan di depan

persidangan pengadilan, sangat penting, namun keberadaannya barang kali

masih terbatas di daerah-darah perkotaan, padahal anak yang berhadapan

dengan hukum sangat banyak di daerah-daerah pedesaaan yang ulit di datangi

karena keterbatasan alat transportasi. Di samping itu setelah diteliti dalam

substansi RUU ini tidak jelas diatur bagaimana susunan dan kedudukan ketiga

lembaga pranata tersebut dalam sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk juga

siapa yang mengawasi mereka dalam melaksanakan tugasnya. Justru

Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan pengawasan terhadap proses

penegakan hukum yang dilakukan mulai dari proses penyidikan sampai

pelaksanaan hukuman (walaupun disebutkan persyaratan pendidikan,

pengalaman dan golongan kepangkatan).

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

syarat umum dan syarakat khusus dengan memuat rumusan antara lain. Oleh

karena itu, disarankan sebaiknya penjelasan mengenai apa yang dimaksud

dengan syarat umum dan syarat khusus lebih baik dimuat dalam penjelasan

pasal, karena kalau menentukan rumusan dengan menggunakan antara lain

tidak boleh hanya menyebut 1 (satu) contoh, setidak-tidaknya lebih dari satu.

5. Batasan waktu penyelesaian anak berhadapan hukum

Saat ini pembentuk UU cenderung telah mengatur batasan-batasan waktu untuk

menyelesaian sesuatu persoalan, antara lain dalam penyelesaian kasus korupsi

harus telah diselesaikan dalam batasan waktu tertentu, demikian juga dengan

bidang-bidang lainnya. Di dalam RUU ini kalau tidak salah belum diatur

tenggang waktu penyelesaian anak berhadapan dengan hukum, sehingga ada
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kepastian hukum bagi anak. disamping itu ada beban kewajiban bagi para

penegak hukum untuk segera menyelesaikan anak yang berhadapan dengan

hukum.

D. Penutup

Demikian tanggapan terhadap RUU tentang Sistem Peradilan Anak

disampaikan mudah-mudahan ada artinya dalam penyempurnaan substansi RUU

dimaksud, sehingga menjadi RUU yang mendekati kesempurnaan, namun

bagaimanapun yang terpenting dari semuanya itu adalah bagaimana membangun

kultur bangsa supaya lebih baik ke depan, sehingga ketentuan yang kurang baik pasti

dapat diterapkan dengan baik kalau sumber daya yang melaksanakannya baik.

Sekian dan terima kasih.

Medan, 18 Juni 2010

Wakil Kepala Divisi Pembinaan Hukum

Brigjen Pol. Dr. R.M. Panggabean, SH., MH.


