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KOMISI PERLINDUNGAN 
ANAK INDONESIA

• Lembaga Negara 
Independen yang dibentuk 
oleh UU Nomor 35 Tahun 
2014 tentang 
Perlindungan Anak.

• Mandat :

Meningkatkan efektivitas 
pengawasan 
penyelenggaraan 
pemenuhan Hak Anak

(pasal 74)
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UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 76

UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak 

(SPPA). Bab (3) Pasal 94

a. Melakukan pengawasan terhadap 
perlindungan dan pemenuhan Hak Anak

b. Memberikan masukan dan usulan dalam 
perumusan kebijakan Perlindungan Anak

c. Mengumpulkan data dan informasi 
mengenai Perlindungan Anak

d. Menerima dan menelaah pengaduan 
Masyarakat mengenai pelanggaran Hak 
Anak

e. Melakukan mediasi atas sengketa 
pelanggaran Hak Anak

f. Melakukan kerja sama dengan lembaga 
di bidang Perlindungan Anak

g. Memberi laporan kepada pihak berwajib 
tentang dugaan pelanggaran terhadap 
UU ini

(3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana
Anak dilakukan oleh Kementrian dan
Komisi yang menyelenggarakan
urusan di bidang perlindungan anak
sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pelaksanaan koordinasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan
diatur dalam Peraturan Pemerintah

Tugas KPAI berdasarkan:
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Landasan Larangan Penyiksaan
Terhadap Seseorang

• Menurut UUD 1945 : Pasal 28I ayat (1): 
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, .... 
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan ap
a pun.” 

• UU No. 39/1999 Tentang HAM : 
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan
oleh siapapun.” (pasal 4) 

• UU No.35/2014 Tentang Perlindungan Anak
“ Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,  berkembang, 
dan berpartisipasisecatra optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.: (pasal 1) 
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Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Pasal 1, SPPA No.11 th.2012

Penyidikan

(Kepolisian)

Penuntutan

(Kejaksaan)

Persidangan

(Pengadilan)

Pelaksanaan
Putusan

Pengadilan

Pembimbingan

Keseluruhan proses penyelesaian perkara ABH
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 Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak :

• Diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kebutuhan umurnya.

• Dipisahkan dari orang dewasa.

• Memperoleh bantuan hukum.

• Melakukan kegiatan rekreasional.

• Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, merendahkan martabat.

• Tidak dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup.

• Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir

dan dalam waktu yang paling singkat.

• Memperoleh keadilan di muka sidang pengadilan yang tertutup untuk umum.

• Tidak dipublikasikan identitasnya.

• Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dianggap

nyaman bagi anak.

• Memperoleh aksebilitas, terutama bagi anak cacat.

• Memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, advokasi sosial.
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• Bab III : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

– Bagian satu, umum. Pasal 17 

• (1) Kementrian dan Komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang
perlindungan anak melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. 

– Bagian kedua, Pelaksanaan Pemantauan, Pasal 22…dst pasal 24

• (1) Komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak
melakukan pemantauan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan
anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara :  
a. kunjungan rutin

b. Kunjungan tanpa pengetahuan, dan/atau

c. Melakukan wawancara dengan anak secara tertututp

RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, 
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan SPPA   
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◦ Bagian ketiga, Pelaksanaan Evaluasi. Pasal 26 

 Intinya Komisi melaksanakan evaluasi dari hasil pemantauan dan kemudian
disusun sebagai bahan laporan kepada presiden.

◦ Bagian keempat, Pelaksanaan Pelaporan, Pasal 28

 KPAI menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaporkan kepada
presiden satu kali dalam setahun terkait pelaksanaan SPPA

◦ Bagian kelima, Kerjasama, Pasal 30

 Bab IV. Penyusunan Pedoman
◦ Pasal 32

KPAI menyusun pedoman mengenai pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
SPPA yang diatur dalam Peraturan KPAIPUSANEV_B
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Area Pemantauan, Evaluasi, dan
Pelaporan Pelaksanaan UU SPPA
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• PERTIMBANGAN/
SARAN

• LAPORAN SOSIAL
• PENELITIAN

KEMASYARAKATAN
• PENANGKAPAN
• PENAHANAN

PENYIDIKAN PENUNTUTAN
PEMERIKSAAN DI 

SIDANG 
PENGADILAN

PELAKSANAAN 
PUTUSAN 

PENGADILAN

• PIDANA
• TINDAKAN

• PENAHANAN
• PEMERIKSAAN DI

TINGKAT PERTAMA
• PEMERIKSAAN DI

TINGKAT BANDING
• PEMERIKSAAN DI

TINGKAT KASASI
• PENINJAUAN

KEMBALI

• PENAHANAN

POLRI

PEMBIMBING 
KEMASYARAKATAN

LPAS LPAS
PEMBIMBING 

KEMASYARAKATAN

KEJAKSAAN RIMAHKAMAH AGUNGKEJAKSAAN RI

DIVERSI

PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL/ 
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAPAS

LPKS (KEMENTERIAN SOSIAL)

KEJAKSAAN RI

LPAS

LPKS LPKS

PEMBIMBING 
KEMASYARAKATAN

LEMBAGA PENDIDIKAN 
DAN PEMBINAANPUSANEV_B
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Hasil Pemantauan dan Pengawasan KPAI 
Terkait Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

di 7 Provinsi Tahun 2015
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Daerah Pemantauan SPPA KPAI Tahun 2015

1. LPKA Banten

2. LPKA Jabar

3. LPKA Jatim

4. LPKA Bali

5. LPKA NTT

6. LPKA Sulawesi Utara

7. LPKA Papua
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PROFIL RESPON

• Dari 134 
responden Anak, 
123 anak atau
91,8% 
merupakan Anak
didik Lapas dan
11 Anak atau
8,2% merupakan
tahanan titipan
dari Kepolisian
dan Kejaksaan
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Demografi Usia Anak yang Berkonflik Hukum
(ABH) dan Tingkat Pendidikan Terakhir Anak

• Ternyata terdapat 44,2% 
Anak usia > 14 thn yang 
pendidikan terakhirnya
SMP dan 16,3%  Anak usia
< 14 thn yang baru
menamatkan SD. 
Walaupun anak berada di
LAPAS, hak pendidikan
anak tidak boleh
diabaikan. Bahkan
pendidikan menjadi bekal
masa depan anak, 
utamanya bagi mereka
yang baru mengenyam
pendidikan 6 tahun saja

< 14 tahun

> 14 tahun
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

SD
SMP

SMA

16,3%

12.4

0

13,9%

44,2%

13,2% < 14 tahun

> 14 tahun
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Jenis Pidana Anak berdasarkan Tingkat 
Pendidikannya

• Jika di lihat dari
Tabel disamping
Anak yang tingkat
Pendidikannya SMP 
cenderung paling 
banyak melakukan
tindak pidana seperti
Pencurian 19,4%, 
Asusila 17,5%, 
Pembunuhan 9,3% 12,4%

0,8%

7%

8,5%

1,6%

0

19,4%

5,4%

9,3%

17,5%

3,9%

1,6%

1.6

0,8%

3,9%

3,1%

2,3%

1,6%

0 5 10 15 20 25

Pencurian

Penganiayaan

Pembunuhan

Asusila

Narkoba

Lainnya SMA

SMP

SD

PUSANEV_B
PHN



JENIS TINDAK PIDANA

• Dari 134 responden di 7 Provinsi, tindak
pidana terbesar anak di LAPAS adalah
pencurian, yaitu 32%, kedua tindak
pidana asusila yaitu 30%, ketiga
Pembunuhan sebanyak 21 %. Keempat
adalah Narkoba dan Penganiayan
sebanyak 7%,, dan lainnya sebanyak
3% yang meliputi kasus trafficking dan
eksploitasi anak.

• Anak-anak dengan Kasus Narkoba perlu
ditelusuri lebih lanjut apakah mereka
pemakai atau pengedar, jika pemakai , 
perlakuan Perber MA, KEJAGUNG, 
BNN, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES 
untuk rehabilitasi pemakai Narkoba.

• Terkait tindak pidana asusila dan
pembunuhan, penelitian lebih dalam
mengapa hal ini terjadi sangat penting
dilakukan.

32%

7%

21%

30%

7%

3%

Pencurian

Penganiayaan

Pembunuhan

Asusila

Narkoba

Lainnya
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Tabel Persentase Jenis Pelanggaran Berdasarkan
Wilayah

• Jika di lihat dari Tabel di
samping menggambarkan
bahwa:

• Provinsi Banten di LAPAS 
Anak Pria Tangerang
paling banyak Anak
melakukan jenis pidana
pencurian sebesar 12,7%, 
pembunuhan 7,5%. 

• Provinsi Jatim Lapas Anak
Blitar banyak Anak
melakukan Asusila 8,2%

• Provinsi Sulut di Lapas
Anak Tomohon dan Lapas
Anak Gianyar Bali Banyak
Anak melakukan pidana
Asusila 7,46%  

• Provinsi Jabar di Lapas
Anak Bandung Banyak
Anak yang melakukan
Pidana Pembunuhan 6,7%

3.7

0.0

3.0

4.5

6.0

12.7

2.2

0.0

0.0

2.2

0.0
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1.5

0.0

0.0

5.2

0.0

0.8

6.7

7.5

0.8

8.2

7.5

1.5

0.8

4.5

0

7.5

3.0

0

0

0
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0.0
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0
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0

0

0
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TEMPAT ANAK DITANGKAP

• Sebanyak 59,7% 
anak ditangkap di 
rumah, sebanyak
20,1% ditangkap di 
sekolah, 14,2% anak
ditangkap di area 
publik, dan 6 % 
responden
menjawab lainnyaPUSANEV_B
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Pemberitahuan Penangkapan Anak
kepada Orang Tua

• Walaupun SPPA 
telah berlangsung
selama 10 bulan
pada saat MONEV 
ini dilakukan, tetapi
faktanya masih
35,8% anak yang 
mengatakan orang 
tuanya tidak
diberitahu pada saat
anak ditangkap.
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Tabel Sebaran Wilayah Kekerasan terhadap Anak yang 
dilakukan oleh Oknum Kepolisan pada saat proses

penangkapan Anak

• Dari tabel disamping
menggambarkan bahwa di
provinsi Banten oknum
kepolisian masih melakukan
kekerasan pada saat
penangkapan sebesar
16,4% dan Sulut 7,5%

• Kepolisian Jawa Barat 
merupakan provinsi yang 
dapat meminimalisir
penggunaan kekerasan
pada saat penangkapan
Anak sebesar 20,9% 

Ya

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0
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14.0

16.0

18.0

20.0

Jatim Sulut Papua NTT Jabar Banten Bali

Ya

Tidak
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Pedampingan Saat Pemeriksaan Di Kepolisian

• Dari 134 responden, 
pada saat pemeriksaan
oleh polisi sebanyak
84,3% mengaku
didampingi oleh ortu, 
Bapas, Kuasa Hukum
dan peksos dan
sebanyak 15,7% 
responden mengaku
mereka tidak
didampingi.

• Orang tua merupakan
pendamping yang 
paling banyak di sebut
oleh Anak, selain dari
BAPAS.  
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Tabel Pendampingan terhadap Anak di
Kepolisian dan Lama Hukuman

• Dari tabel disamping
menunjukan bahwa
pada saat Anak
mendapatkan
pendampingan, 
maka penjeratan
hukuman semakin
kecil.

Ya

Tidak0
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0
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2.3
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12.4
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Ya

Tidak
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PROSES BAP KEPOLISIAN

• Pada saat pemeriksaan
BAP di kepolisian, 
ternyata masih ada
33,6% anak yang 
menyatakan masih ada
polisi yang menggunakan
atribut seragam. Selain
itu, ternyata masih ada
23,1% anak yang 
menyatakan bahwa ada
polisi yang bersikap tidak
ramah selama proses 
BAP di kepolisian.

• Hal ini tentu menjadi
catatan pentingnya
sosialisasi SPPA
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KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS SELAMA 
PEMERIKSAAN BAP DI KEPOLISIAN

• Dari 134 responden, 44% 
responden mengaku
mengalami kekerasan secara
fisik dan psikis saat
penangkapan dan proses BAP, 
sementara 56%  responden
mengaku tidak mengalami
kekerasan secara fisik dan
psikis.

• Diantara kekerasan yang di 
lakukan oleh oknum penyidik
terhadap respinden di 
antaranya adalah: memukul, 
membentak, bahkan ada
responden yang mengaku di 
setrum oleh oknum penyidik
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Tabel Sebaran Wilayah Kekerasan yang di alami Anak pada saat
Proses Penahanan

• Provinsi Sulawesi Utara 
paling banyak Anak
mengalami kekerasan
saat penahanan sebesar
9,7%  dan provinsi
Papua sebesar 6,7%

Ya

0.0
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3.0 3.7
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Tidak
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PENAHANAN TERHADAP ANAK PADA SAAT DI 

KEPOLISIAN

• Penelitian ini menemukan data, bahwa 90% anak mengalami
penahanan pada saat di kepolisian.

• Praktek ini belum sesuai dengan amanat pasal 3 hurug g UU SPPA,
bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak
ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan
dalam waktu yang paling singkat;

90%

10%

Penahanan Pada Saat di Kepolisian

Ya Tidak
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Lama Penahanan Anak di Kepolisian

• Penelitian ini menemukan data, bahwa mayoritas anak di tahan di
Kepolisian selama 7-15 hari yakni sebesar 42%.

• Praktek penahanan anak di kepolisian yang lebih dari 7 hari,
bertentangan dengan pasal 33 UU SPPA, dimana untuk kepentingan
penyidikan penahanan hanya dapat dilakukan paling lama 7 hari.
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Penahanan disatukan dengan Tahanan Orang Dewasa
(Selama Proses Penyidikan)

• Penelitian ini menemukan data, bahwa mayoritas anak yakni 73%,
penempatan dalam penahanannya disatukan dengan tahanan orang
dewasa.

• Praktek ini bertentangan dengan amanat pasal 30 UU SPPA, bahwa
anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan
khusus anak.

73%

27%

Tahanan disatukan dengan orang Dewasa

Ya Tidak
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Tabel Sebaran wilayah Pelaksanaan
Diversi kepada Anak di Kepolisian

• Dari tabel di samping
menunjukan 134 
responden
mengatakan bahwa
sebagian besar Pihak
kepolisian masih
jarang /tidak
menawarkan proses
diversi kepada Anak di
sebabkan antara lain: 
Ancaman pidananya
lebih dari 7 tahun atau
pengulangan tindak
pidana

Ya

Ti…
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Tabel Sebaran wilayah Pelaksanaan
Diversi kepada Anak di Kejaksaan

• Kejaksaan di
provinsi jabar
paling banyak
melaksanakan
proses diversi
kepada Anak di
bandingkan dengan
Kejaksaan di
Provinsi banten

Ya
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Sebaran wilayah pelaksanan Diversi
yang dilakukan oleh Hakim 

• Berdasarkan tabel
di samping Hakim 
yang paling 
banyak
melakukan diversi
terdapat di
provinsi Jawa
Barat sebesar
18,7%

Ya
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Perbandingan Pelaksanaan Diversi di
Institusi Aparat Penegak Hukum

• Diversi banyak
dilakukan di
tingkat kejaksaan, 
sedangkan diawal
proses kasus yaitu
di tingkat
kepolisian cukup
banyak untuk tidak
melakukan diversi
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LPKA Prov Bali

Lapas Jayapura
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LPKA Kutoarjo, Jawa Tengah 
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LAPAS ANAK TOMOHON
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LAPAS ANAK TOMOHON
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Pemantauan dan Pengawasan KPAI 
Terkait Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

di 7 Provinsi Tahun 2016
(Fokus pada Diversi disetiap tahapan SPPA)
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Daerah Pemantauan SPPA 2016

1. Provinsi Aceh

2. Provinsi Bengkulu

3. Provinsi Lampung

4. Provinsi Kepri

5. Provinsi Jatim

6. Provinsi Kalimantan Selatan

7. Provinsi Sulawesi Selatan
PUSANEV_B
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Adapun hambatan dan kendala yang perlu 
diperhatikan dalam pelaksanaan monev 2016 ini, 
antara lain :

1. Waktu 3 hari 2 malam sangat minim bagi tim untuk mendapatkan
data secara lengkap.

2. Belum tersedianya data base terkait Diversi di Pengadilan
Negeri , Bapas dan Kejaksaan Negeri, maupun Kepoisian. 
Dokumen terkait diversi tidak tersedia (diarsip) dengan baik dan 
masih bersifat manual sehingga menyulitkan dalam pendataan 
saat berkunjung.

3. Masih minimnya pengetahuan dari aparat penegak hukum
mengenai diversi karena belum semua mendapatkan pelatihan
SPPA

4. Tim KPAI tidak dapat bertemu dengan hakim anak karena
terkendala dengan jadwal sidang yang padat,

5. Lokasi tempat yang jauh dan factor cuaca (hujan) mempengaruhi
waktu untuk berkunjung,

6. Disposisi surat terkait kedatangan tim KPAI, menyebabkan
harus menunggu siapa pihak yang harus tim KPAI temui
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Temuan Lapangan (Makassar)

1. SDM PPA Polrestabes Makassar belum mendapatkan pelatihan (tidak memiliki sertifikat)
dan kurang memadainya sarana serta prasarana di PPA Polrestabes Makassar seperti
Ruang Tunggu Anak serta Ruang untuk memeriksa Anak dan Ruang Diversi,

2. Tidak adanya panti di Kota Makassar menjadi salah satu alasan selama proses hukum
masih berjalan, Anak dititipkan di Lapas kelas I dengan alasan memiliki ruangan terpisah
dari orang dewasa,

3. Lokasi PSMP Toddopuli yang jauh dari Kota Makassar dan berdekatan dengan
pemukiman warga menjadi salah satu alasan kekhawatiran apabila anak dititipkan
selama proses hukum. Anak dibawa ke PSMP Toddopuli apabila sudah terbukti bersalah
dan mendapatkan vonis hukuman dari Hakim,

4. Provinsi Sulawesi Tengah hanya memiliki 1 Bapas yang terletak di Kota Makassar. Hasil
Litmas Bapas sangat dibutuhkan untuk diadakannya Diversi serta pertimbangan Putusan
Hakim. Jangkauan Bapas ke 3 (tiga) Kabupaten menjadi pemacu lambannya proses
diversi karena Litmas PK Bapas sangat dibutuhkan.PUSANEV_B
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Rekomendasi / RTL :

1. Pelatihan SPPA dilakukan di setiap Kabupaten/ Kota bagi setiap Aparat
Penegak Hukum, karena kebutuhan setiap daerah berbeda-beda,

2. Tersedianya BAPAS tidak hanya di tingkat Provinsi/ Kota, melainkan juga di
Kabupaten, karena hasil Litmas dari PK Bapas sangat dibutuhkan sebagai
syarat dilakukannya Diversi di Kepolisian Kejaksaan maupun di Pengadilan
serta penambahan jumlah PK Bapas

3. Tersedianya data base mengenai Diversi disetiap instansi aparat penegak
hukum.

4. Sarana dan prasarana yang tidak memadai, anggaran yang tidak mencukupi,
memerlukan perhatian dari seluruh stakeholder dan pemangku kebijakan,

5. KPAI akan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Anak
Berhadapan Hukum di Provinsi Sulawesi Tengah kepada para penentu
kebijakan di lintas sektor terkait (Kementerian Hukum dan HAM,
Kementerian Sosial RI, Gubernur / Walikota / Bupati di Provinsi Sulawesi
Tengah). PUSANEV_B

PHN



PADA SAAT DI POLRESTABES MAKASSAR
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PADA SAAT DI PSMP TODDOPULI MAKASSAR
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PADA SAAT DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

(Lampung)

Kesimpulan

• Undang-Undang SPPA dinilai masih belum memberikan
keadilan bagi anak sebagai korban dan keluarga
korban.

• Masih sulit implementasi UU SPPA dikarenakan
berbagai hal, diantaranya: anggaran yang minim dan
sarana prasarana yang belum menundukung. bahkan
dalam setiap sidang anak tidak ada anggarannya.

• Masih banyak anak yang berkonflik dengan hukum
dibandar lampung.
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REKOMENDASI

 Perlunya sosisaliasi Undang-undang nomor 11 tahun
2012 tentang SPPA secara Komprehensip kepada
APH dan masyarakat.

 Perlu diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional
(RAKORNAS) tentang Sistem Peradilan Pidana Aanak
untuk menyamakan persepsi terkait implementasi
Undang-undang SPPA.

 Perlu dipertimbangkan untuk Revisi UU SPPA.
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Lampiran Foto

Bersama Kanit PPA 
Polresta Bandar Lampung

Bersama Bapas Bandar Lampung
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Lampiran Foto

Bersama Kejaksaan Negeri 
Bandar Lampung

Bersama Pengadilan Negeri 
Bandar Lampung
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Lampiran Foto

KPAI Bersama LPKA 
Bandar Lampung

KPAI Bersama ABH (Pelaku) 
di LPKA Bandar LampungPUSANEV_B
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HAMBATAN DAN KENDALA
(Aceh)

1) SPPA di Banda Aceh sudah berjalan dengan baik, namun pencatatan data register
Anak khususnya di Kepolisian kota Banda Aceh masih perlu perbaikan.

2) Penerapan 2 hukum di Aceh yaitu Qanun dan Sistem Peradilan Anak sangat berbeda
dalam teknis penerpan hukum acaranya.

3) Faktor kearifan lokal dan penerapan Syariah di Aceh ikut mempengaruhi APH dalam
mengambil keputusan penanganan ABH.

4) Terdapat perbedaan pandangan yang tajam antara BAPAS dengan LPKS terkait
pendampingan terhadap Anak dalam pembuatan Litmas dan Lapsos dalam
memberikan masukan kepada Hakim.

5) Pendampingan terhadap Pelaku Anak dan Korban Anak yang di lakukan oleh Peksos,
sering menjadi rebutan Klien anak antara Sakti Peksos yang di bentuk oleh
Kementerian Sosial dengan Peksos dari LPKS yang di bentuk oleh Dinas Sosial Provinsi.

6) Ketersediaan waktu pemantauan yang sangat singkat yaitu selama 3 hari, membuat
pengawasan dan pemantauan KPAI menjadi tidak maksimal
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REKOMENDASI

1) Perlu sosialisasi SPPA secara lebih masif
terurama kepada APH dan Pemda.

2) Agar Aparat Penegak Hukum (APH) dapat
melaksanakan SPPA dengan baik, khususnya
pendataan Anak yang berkonflik dengan
hukum di tingkat kepolisian, karena data
yang ada masih terpisah-pisah di unit lain.

3) Hendaknya Pemerintah Provinsi Aceh
bekerjasama dengan Kementerian Sosial
dalam rangka menempatkan SAKTI Peksos
sebagai penamping penanganan ABH.

4) Kementerian Hukum dan HAM harus
menambah SDM dan Infrastruktur dari
BAPAS

KESIMPULAN

1) Implementasi SPPA di Provinsi Aceh belum
maksimal. Belum maksimalnya sosialisasi
SPPA ke lembaga-lembaga APH.

2) Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum
(ABH) di Provinsi Aceh sangat tinggi,
khususnya Anak yang menjadi
penyalahguna Narkoba dan Asusila.

3) kebanyakan masyarakat beranggapan
bahwa ganti rugi uang kepada korban oleh
pelaku merupakan hal yang penting
walaupun secara ekonomi pelaku berasal
dari ekonomi lemah.

4) Fungsi BAPAS menjadi sangat sentral dalam
pelaksanaan SPPA, namun dengan luasnya
wilayah Propinsi Aceh hanya terdapat 2
BAPAS yaitu Banda Aceh dan Kutacane.

5) Tingginya kasus Asusila salah satu faktornya
disebabkan karena bebasnya peredaran
miras yang belum di atur di dalam
kebijakan daerah
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Foto kegiatan sppa tahun 2016 di
aceh
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Hambatan dan Kendala
(Banjarmasin)

1) Ketersediaan waktu pemantauan yang sangat singkat yaitu selama 3 hari,
membuat pengawasan dan pemantauan KPAI menjadi tidak maksimal

2) Pencatatan Data ABH di beberapa Polres dan Polda Kalimantan Selatan
belum bisa memperinci jumlah kasus dan diversi

3) LPKS yang difungsikan hanya PSBR Budi Satria, namun sebetulnya
program yang dilakukan panti adalah untuk menangani anak Korban
bukan untuk Anak pelaku, sehingga program rehabilitasi bagi Anak tidak
maksimal.

4) Anggaran dan SDM dari Kemensos untuk di tempatkan di PSBR Panti Budi
Satria tidak ada.

5) Belum tersedianya tempat pelatihan kerja di Kalimantan Selatan untuk
Anak yang di Vonis Hakim.
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Kesimpulan dan Rekomendasi

1) Pemda melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja segera agar mendirikan
tempat pelatihan kerja untuk Anak yang dalam rangka mengasah
keterampilan pasca vonis Tindakan oleh Hakim.

2) Polda Kalimantan Selatan Agar dapat membuat pendataan yang baku
terkait data diversi Anak dan kasus anak yang berhadapan dengan
hukum.

3) Untuk mendukung implementasi UU SPPA, hendaknya Pemerintah
Provinsi Kaliamntan Selatan membuat LPKS khusus untuk Anak yang
berkonflik dengan Hukum.

4) Fungsi BAPAS yang sangat sentral didalam SPPA, maka harus segera di
optimalkan terutama aspek SDM dan anggaran.
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FOTO KEGIATAN PEMANTAUAN SPPA TAHUN 
2016 (Banjarmasin)
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Monev di Jatim

1. Pada saat KPAI bertemu dengan kedua pejabat kepolisian tersebut keduanya  belum 
mendapatkan disposisi terkait kebutuhan data yang diminta oleh KPAI.

2. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Poltebes Surabaya tidak hanya 
ditangani oleh PPA saja tetapi juga di unit Narkoba, ABH dan pencabulan.

3. Terkait dengan kebutuhan data anak yang berhadapan dengan hukum adanya di 
kanit reskrim. Untuk mendapatkan data tersebut KPAI harus membuat surat yang 
ditujukan kepada Kanit Reskrim.

4. Pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk menempatkan ABH di Panti rehabilitasi 
dengan alasan sudah penuh.

5. Perspektif petugas yang menangani ABH belum sama dan hal ini sering kali 
menyulitkan dalam proses penangananya.

6. Kepolisn dalam hal penanganan kasus Anak lebih mudah mengambil keputusan 
menghentikan peenyidikan (SP3) daripada diversi

Polrestabes
Surabaya
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1. Terdapat 385 kasus ABH (anak sebagai pelaku) dengan 363 anak laki-laki dan 22 anak perempuan.

2. Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dengan masa hukuman dibawah 3 tahun untuk anak laki-laki 

terdapat 117 kasus dan anak perempuan 16 kasus. Sedangkan masa hukuman diatas 3 tahun terdapat 1 

kasus anak laki-laki.

3. Jumlah klien (ABH) yang didampingi oleh Bapas 385 kasus dengan rincian 363 anak laki-laki dan 22 anak 

perempuan.

4. Jumlah Litmas yang sudah dibuat oleh Bapas 385 

5. Jumlah anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan adalah ; untuk pidana 

terdapat 134 kasus, akot 9 kasus, pembinaan dalam lembaga 1 kasus dan pengawasan 2 kasus.

6. Terdapat 203 kasus pendampingan dan pembimbingan terhadap anak dengan ketentuan PB = 58, CB = 53, 

CBM = 1 dan diversi = 91 kasus.

7. Pada tahun 2015 terdapat 102 kasus anak laki-laki berhasil didiversi, 5 anak perempuan berhasil  didiversi 

sedangkan yang gagal 22 kasus anak laki-laki dan 1 anak perempuan.

8. Sejauh ini Bapas membuat laporan terkait dengan kesepakatan diversi, melakukan pendampingan, 

pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan diversi disetiap proses hukum. Selain itu Bapas juga 

melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

HASIL TEMUAN LAPANGAN

Balai Pemasyarakatan
(Bapas)
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1. Pada tahun 2015  terdapat 81 kasus anak laki-laki  dan 2 kasus anak perempuan sebagai pelaku 
tindakan berhadapan dengan hukum, berdasarkan putusan pengadilan masing-masing pelaku 
mendapatkan  hukuman  dibawah 3 tahun. 

2. Dari 83 kasus tersebut terdapat 42 kasus anak laki-laki dan 2 kasus anak perempuan telah berhasil 
dideversi oleh pihak pengadilan.

3. Tidak semua kasus anak yang berhadapan dengan hukum hakim menawarkan diversi hal ini 
dengan mempertimbangkan apakah untuk pelaksanaan diversi memenuhi persyaratan atau tidak.

4. Dalam dalam penanganan perkara anak hampir selalu melihat rekomendasi darp PK Bapas.

5. Pelaksanaan diversi melibatkan pihak terkait termasuk korban atau anak korban dan /orang tua.

6. Pada point pertanyaan IV, semua jawaban menyatakan ya.

7. Dari 83 kasus anak tersebut, 60 anak laki-laki  dipenjara dan 2 anak perempuan, 4 anak laki-laki 
pelatihan kerja dan 3 anak laki-laki pembinaan dalam lembaga dan 8 anak laki-laki dikembalikan 
pada orang tuanya.

HASIL TEMUAN LAPANGAN

Pengadilan
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1. Pada tahun 2015 dikejaksaan negeri Surabaya terdapat 56 
anak laki-laki dan 4 anak perempuan sebagai pelaku 
tindakan berhadapan dengan hukum, 27 anak perempuan 
korban dan 27 anak perempuan sebagai saksi anak dalam 
persoalan anak berhadapan dengan hukum.

2. Pada tahun 2015 terdapat 21 anak laki-laki dan 2 anak 
perempuan yang berhadapan dengan hukum 
mendapatkan ancaman hukuman dibawah 3 tahun.

3. Pada tahun 2015 terdapat kasus anak laki-laki 
berhadapan dengan hukum yang didiversi dengan disertai 
berita acara oleh kejaksaan.

4. Pada point pertanyaan V menyatakan  ya.

HASIL TEMUAN LAPANGAN

Kejaksaan
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1. Laporan Kepala UPT Rehsos ANKN Surabaya
 Pada tahun 2015 ini terdapat 33 ABH dengan 12 ABH yang berhasil didiversi, 17 ABH yang direhabilitasi dan 1 ABH 

yang dirujuk ke Bapas/Lapas. Dari kasus tersebut 23 kasus terkait kasus pencurian dan sisanya kasus anak yang 
melakukan perampasan dan penjambretan, 1 kasus miras oplosan dan tindakan asusila.

 Sedangkan hingga april tahun 2016 ini terdapat 15 kasus ABH,dari jumlah kasus tersebut 2 kasus sudah berhasil 
didiversi, 7 kasus direhabilitasi dan 6 kasus masih dalam proses persidangan. Dari 15 kasus tersebut 9 adalah 
kasus pencurian, 2 pengeroyokan, 2 pencabulan dan 2 pembunuhan.

2. Laporan Pendampingan ABH Dinas Sosial Kota Malang
Pada tahun 2015 ini terdapat 32 kasus ABH dengan 19 kasus anak yang berhasil dideversi, 3 pendampingan anak dan 
keluarga 10 kasus tidak ada penjelasan. Dari kasus tersebut 9 kasus anak terlibat dalam tindakan pencabulan, 15 kasus 
anak terlibat dalam tindakan penganiayaan, 4 kasus anak terlibat dalam pencurian. 

3. Laporan Pendampingan Anak Berhadapan Hukum Tahun 2016 Dinas Sosial 
Kabupaten Malang

Hingga bulan April 2016 terdapat 10 kasus ABH yang terjadi di kabupaten Malang, dengan jenis 
kasus sebagai berikut pencurian sepeda motor 3 kasus, pencabulan 3 kasus, builying 2 kasus, 1 
kasus pembunuhan dan 1 kasus narkoba. Dari 10 kasus tersebut 4 kasus deversi ditingkat 
kepolisian dan 6 kasus masih dalam proses pendampingan.

HASIL TEMUAN LAPANGAN

LPKS

PUSANEV_B
PHN



Temuan lapangan 

1. Sinergi lintas sektoral dalam penanganan ABH masih mengalami kendala birokrasi

2. Hakim tidak memberikan rekomendasi yang jelas dalam penetapan diversi sehingga tidak jelas 
arahnya (akan dikemanakan anak)

3. Dengan adanya diversi kasus di Surabaya ada kecenderungan anak-anak dilibatkan dan 
diperalat untuk tindakan kejahatan terutama dalam jaringan narkoba yang dilakukan oleh orang 
dewasa termasuk oleh orang tua sendiri.

4. Tidak cukup daya tampung LPKS untuk menempatkan anak-anak yang menjadi korban dan 
pelaku ABH.

5. Masih terjadi anak-anak Pelaku ABH ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan orang dewasa 
hal ini terkait dengan daya tampung LPKS yang terbatas.

6. Tingkat kejahatan / pembuatan melawan hukum yang dilakukan anak dengan berjalannya 
waktu menunjukkan peningkatan tingkat kejahatannya dari mencuri dengan mencuri disertai 
kekerasan dan juga kasus pembunuhan serta pencabulan.
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KESIMPULAN

1. Banyak anak yang terlibat berbagai kejahatan mulai dari 
kasus ringan hingga kasus yang berat seperti 
pembunuhan, hal ini menunjukkan bahwa anak-anak 
menjadi sangat rawan melakukan tindakan  kejahatan 
yang akhirnya berhadapan dengan hukum, apa yang 
dilakukan anak terkait erat  dengan pola pengasuhan dan 
peran masyarakat.

2. Bahwa Setelah 3 tahun UU Peradilan Pidana anak 
diberlakukan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga 
terkait belum sepenuhnya siap mengimplementasikan, 
hal ini terlihat dari  ketersediaan sarana dan prasarana 
rehsos Anak yang belum cukup memadai  dan aparat 
penegak hukum yang belum satu pemahaman.
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REKOMENDASI
1. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dimasing-masing 

propinsi atau kabupaten/kota untuk Rehabilitasi sosial anak dan 
dengan pendampingan yang profesional sehingga melalui Rehabilitasi 
sosial anak-anak dapat bertumbuh kembang dengan baik.

2. Adanya kerjasama lintas sektor yang diikat dengan MOU baik ditingkat 
Pusat (kementrian) juga dipropinsi dan Kabupaten/kota untuk 
meningkatkan efektivitas penanganan ABH.  

3. Tidak diberikan dukungan dana dari Kemensos untuk LPKS dalam 
mendukung program rehabsos

4. Adanya penanganan yang komprehensif baik anak sebagai korban 
maupun pelaku.

5. Mendorong perbaikan sumber daya, infrastuktur dan penguatan 
aparatur terkait
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Monev di Kepri
1. Pemahaman Diversi

• Masih ada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, 

yang belum memahami bahwa syarat diversi adalah bukan

perbuatan yang berulang dan ancaman hukuman pidananya

dibawah 7 tahun (pasal 7 ayat 2 SPPA). Pada monev diversi kali 

ini masih ditemukan adanya pengajuan penetapan pengadilan

yang tidak sesuai dengan syarat diversi.

• Alasan yang digunakan adalah ketika aparat penegak hukum

tidak taat pada aturan maka akan ada sanksi sebagaimana

bunyi pasal 91 SPPA:

• Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah). 
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Diversi..

• Salah satu kantor kepolisian misalnya masih
mengajukan semua kasus yang masuk untuk
dimintakan penetapan diversi kepada pengadilan tanpa
melihat syarat diversi.

• Masalah lain adalah penolakan permohonan diversi
dari pihak jaksa kepada pengadilan tanpa alasan yang 
jelas. Disini terlihat sekali lagi pemahaman yang kurang
dari salah satu pihak aparat penegak hukum.

• Rekomendasi dari kasus ini adalah peningkatan
pemahaman tentang UU SPPA masih sangat penting
dilakukan kepada para aparat penegak hukum.
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2. Data internal masing-masing

kelembagaan

• Data merupakan persoalan mendasar untuk
mengetahui jumlah layanan, jumlah anak ABH baik
sebagai korban, saksi dan pelaku, dan tracing terkait
kasus yang ada. Kelemahan pada masing-masing
lembaga adalah lemahnya data masing-masing
lembaga. Misalnya Polres dan Polda yang membawahi
Polsek. Data antara pihak Polda, Polres dan Polsek
tidak terhubung karena selama ini data yang masuk
hanya yang ditangai pada level masing-masing
lembaga. 

• Sementara data dari Pengadilan dan Kejaksaan sudah
lebih tertata dengan baik. 
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Data.. lanjut

• Begitu juga dengan data di BAPAS. Sistem data yang 
ada di BAPAS masih manual dan belum dinamis. 
Seharusnya system data anak yang ada di BAPAS 
dinamis sesuai dengan perubahan status hukum anak. 
Bahkan system data masih sangat manual. Oleh
karenanya, PP Register sangat dibutuhkan. 

• Dampak dari tidak sinkronnya data pada masing-
masing lembaga juga berdampak pada misalnya
sulitnya monitoring terhadap kesesuaian kasus ABH 
yang masuk dengan penetapan diversi dari pengadilan. 
Jika data dinamis ini tersedia, akan sangat bermanfaat
untuk menjamin perlindungan hukum dan akses
hukum bagi anak ABH.
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3. Koordinasi antar lembaga terkait kasus

• Kurangnya pemahaman sebagian aparat penegak hukum
seharusya menjadi kata kunci pembuka perlunya koordinasi
lembaga aparat penegak hukum. Tentu saja koordinasi ini
bukan untuk mempengaruhi proses hukumnya. Tujuan
koordinasi ini lebih pada mengisi lemahnya koordinasi
untuk kepentingan implementasi SPPA. Misalnya, selama ini
Pengadilan mengeluhkan mengapa kepolisian memasukkan
semua kasus untuk meminta penetapan diversi walaupun
kasus tersebut tidak memenuhi syarat untuk diversi.

• Seharusnya ada leading sector yang memimpin untuk
melaksanakan proses koordinasi ini sehingga hasilnya akan
lebih baik untuk optimalisasi implementasi SPPA dan
mengurangi kelemahan proses implementasi SPPA.
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4. Masukan dari APH ttg ABH untuk PEMDA

• Banyaknya kasus di Kepulauan Riau adalah bagian hilir dari persoalan
perlindungan anak di propinsi ini. Namun secara umum terlihat bahwa
masing-masing lembaga berkoordinasi secara structural kepada atasan
atau koordinasinya vertical. Sementara isu perlindungan anak adalah
tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karenanya, koordinasi secara
horizontal antara lembaga penegak hukum dengan pemerintah daerah
sebagai penanggung jawab perlindungan anak. 

• PEMDA perlu mengetahui kasus-kasus apa yang terjadi di isu anak sebagai
korban, saksi, maupun pelaku, kejahatan seksual. Sehingga akan ada
pembagian fungsi terkait pencegahan yang menjadi tanggung jawab di 
bagian hulu sementara aparat penegak hukum akan fokus di bagian hulu
meskipun juga terkadang ikut melakukan sosialisasi. Desain program yang 
holistic untuk melakukan pencegahan kasus-kasus kekerasan terhadap
anak baik oleh anak maupun orang dewasa dapat dilakukan oleh PEMDA 
dengan masukan dari aparat penegak hukum. Sehingga harapannya akan
berkurang jumlah kasus kekerasan dan pidana anak di masa yang akan
datang dengan adanya koordinasi antar lembaga.  
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5. Kesulitan Jarak & standar biaya umum

• Kebijakan di tingkat nasional dalam konteks penerapan SPPA 
dianggap belum memperhatikan kondisi daerah. Misalnya adalah
ketatnya aturan terkait waktu tidak mempertimbangkan kondisi
geografi Indonesia secara keseluruhan. Misalnya jika kasus terjadi di 
Natuna, Lingga atau Anambas sementara infrastruktur terkait LPKS, 
BAPAS, LPAS belum semua dimiliki daerah yang berbatasan
langsung dengan luar negeri atau termasuk dalam kategori pulau
terluar. Belum lagi kendala cuaca misalnya kapal atau pesawat
menuju pulau tertentu yang sangat tergantung dari cuaca. 
Terkadang baru tiga dari jadwal penerbangan pesawat dapat
terbang karena buruknya cuaca dan ini berdampak pada sebagian
proses implementasi SPPA misalnya dimana anak akan dititipkan
selama proses hukum berlangsung. Selain itu, dukungan anggaran
APBN yang ada masih belum mempertimbangkan daerah terluar
dan terpencil seperti ini sehingga berdampak pada proses 
pelaksanaan implementasi UU SPPA.
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6. Penyiapan Infrastruktur Tindakan

• Salah satu putusan pengadilan pada anak yang berhadapan dengan
hukum dapat berupa tindakan dan tindakan dapat merupakan
konsekwensi pelanggaran hukum yang dilakukan anak. Bentuk
tindakan menurut pasal 82 UU SPPA dapat berupa:

a. pengembalian kepada orang tua/Wali; 
b. penyerahan kepada seseorang; 
c. perawatan di rumah sakit jiwa; 
d. perawatan di LPKS; 
e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau
f. pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
g. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
h. perbaikan akibat tindak pidana. PUSANEV_B
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Tindakan…

• Terkait dengan tindak pidana, pemerintah seharusnya menyiapkan
standar operasional jika anak harus mendapatkan tindakan
utamanya terkait dengan pengembalian kepada orang tua wali. 
Tanpa membangun kapasitasi orang tua untuk melakukan
pengasuhan, maka tindakan yang diberikan tidak akan bermanfaat. 
Bahkan tidak mungkin jika keberadaan anak yang sudah terstigma
karena perbuatannya justru menjadi semakin tidak terkendali. 

• Salah satu poin evaluasi dari monev KPAI adalah keberadaan LPKS 
yang disebutkan dalam undang-undang SPPA berfungsi sebagai
tempat pelayanan social atau pendidikan informal bagi anak ABH 
ternyata belum berfungsi sepenuhnya. 

• LPKS Embun Pagi di kota Batam ternyata tidak melakukan fungsi
optimal sesuai mandat UU SPPA. LPKS hanya menjadi lembaga
penyalur bantuan untuk anak-anak ABH. Padahal esensi LPKS 
adalah penguatan anak ABH agar dapat kembali ke masyarakat.
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• Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan

pengawasan ini adalah petugas sulit untuk

memperoleh dokumen terkait ABH (Kepolisian, 

Kejaksaan,Pengadilan,dan Panti Rehabilitasi).

• Kesulitan untuk mewawancarai Hakim, karena jadwal

sidang di Pengadilan Negeri yang sangat padat, 

sehingga petugas pengawasan belum optimal 

melakukan penggalian informasi
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– Bahwa masih ada perbedaan persepsi para Aparat Penegak
Hukum terkait diversi, sehingga proses diversi menjadi
terhambat dalam impelementasinya

– Bahwa dalam proses penyidikan, Kepolisian masih
menempatkan Anak di Rutan dan atau LAPAS.

– Bahwa belum seluruh APH mengetahui terkait Peraturan
Pemerintah No.65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua
Belas) Tahun.

– Bahwa Panti Rehabilitasi Anak belum dapat beroperasi karena
masih menunggu anggaran pembinaan Anak terelisasi

– Sosialisasi PP No.65 Tahun 2015 belum tersosialisasi ke seluruh
APH. 
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Audiensi dengan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu.

Wawancara dengan pihak unit Renakta Prov. Bengkulu
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Audiensi tim KPAI dengan Wakil Walikota Bengkulu

Wawancara ke BPAR

Wawancara ke Bapas
Wawancara dengan hakim
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