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Pedoman PBB
tentang

Pencegahan, Penanganan dan Pemenjaraan

3

Riyadh Guideline 

(Pencegahan)

Beijing Rules 

(Penanganan)

Juvenile Deprived of their 
Liberty – Pencabutan

Kebebasan Anak
(JDL)

Konvensi Hak-hak Anak

UU No. 11 
Tahun 2012 

Tentang SPPA
Tokyo Rules

(untuk Langkah-
Langkah yang Bukan

Dalam Bentuk
Penahanan (Non-

Custodial Measures). 
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ABH dalam UU SPPA
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Pergeseran Paradigma Dalam Hukum Pidana 
Tentang KEADILAN

Retributive 
Justice

• Menekankan keadilan 
pada pembalasan

• Anak di posisi sebagai 
objek

• Penyelesaian 
bermasalah 
hukumtidak seimbang

Restitutive Justice

• Menekankan keadilan 
pemberian ganti rugi

Restorative 
Justice

• Menekankan keadilan pada 
perbaikan/ pemulihan keadaan

• Berorientasi pada korban

• Memberikan kesempatan pada 
pelaku untuk mengungkapkan 
rasa sesalnya pada korban dan 
sekaligus bertanggung jawab.

• Memberikan kesempatan 
kepada pelaku dan korban 
untuk bertemu untuk 
mengurangi permusuhan dan 
kebencian.

• Mengembalikan keseimbangan 
dalam masyarakat

• Melibatkan anggota 
masnyarakat dalam upaya 
pemulihan.
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Keadilan Restoratif Diversi
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SPPA Mengutamakan RJ
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UU SPPA

• Disahkan 30 Juli 2012

• Diberlakukan 2 tahun setelah diundangkan, 
yaitu 30 Juli 2014 (ps 108)

• Perat Pelaksana harus sdh ada 1 thn sejak
diberlakukan

• Saat ini UU SPPA pengaturannya mengarah
pada keadilan restoratif namun dalam
pelaksanaannya mengalami hambatan karena
beberapa PP dan Perpres blm disahkan
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Peraturan Pelaksanaan Yg Harus Ada

• Ps. 15 : PP ttg Diversi, tatacara dan koordinasi
pelaksanaan diversi

• Ps. 21 (6) : syarat & tatacara pengambilan keputusan
serta program pendidikan, pembinaan dan
pembimbingan

• Ps 25 (2)  : Pedoman Registrasi perkara anak

• Ps 71 (5) : bentuk dan tatacara pelaksanaan pidana

• Ps 82 (4) : ketentuan mengenai tindakan

• Ps 94 (4) : Tata cara pelak koordinasi, pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan
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Peraturan Presiden Yang Harus Ada

• Ps 90 (2) : Pelaksanaan Hak anak korban dan
anak saksi

• Ps 92 (4) : Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan
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Ps 105 UU SPPA

• 5 thn stlh berlaku (2019) :

1. Tiap kantor polisi wajib memiliki penyidik ✔

2. Tiap kejaksaan memiliki PU  ✔

3& 4. Kementerian yg menyelenggarakan
pemerintahan di bid hk wajib membangun Bapas di 
kab/kota, LPKA dan LPAS di provinsi

5. Kementerian yg menyelenggarakan pemerintahan
di bid sosial wajib membangun LPKSPUSANEV_B
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Arah Regulasi Sistem Peradilan Pidana
Anak

Prinsip
Perlindungan

Anak

• KHA

• UU 23/2002 jo UU 35/2014

Tujuan dan
asas2 SPPA

• Beijing Rules

• UU SPPA 

Peran APH, 
Pemerintah dan

Masyarakat

• Mengakui masyarakat adat

• Keterlibatan APH,  pemerintah dan
masyarakat dlm penyelesaian
masalah anak

• Koordinasi antar APH dan lbg pem
dan non pemerintah pemerhati anak
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• Memperhatikan Tujuan dan dasar pemikiran 
untuk mengutamakan kesejahteraan anak yg   
ditegaskan dalam The Beijing Rules pada Rule 5.1. 
megenai Aims of Juvenile Justice.
– Rule 5.1. The Beijing Rules sebagai berikut:  “The 

juvenile justice system shall emphasize the well being 
of the juvenile and shall ensure that any reaction to 
juvenile offenders shall always be in proportion to the 
circumstances of both the offenders and the offence”.

• Memperhatikan asas2 SPPA
PUSANEV_B
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Commentary  Rule 5.1. disebutkan, bahwa Rule 5.1. tersebut 
menunjuk pada dua tujuan yang sangat penting yaitu :
• Memajukan kesejahteraan anak (the promotion of the well 

being of the juvenile). Sasaran ini merupakan fokus utama 
dalam sistem hukum yang menanani pelanggaran anak-
anak, khususnya di dalam sistem hukum yang mengikuti 
model peradilan pidana yang mengutamakan kesejahteraan 
anak. Prinsip ini berarti menunjang prinsip untuk 
menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat 
menghukum.

• Prinsip proporsionalitas (the principle of the 
proportionality). Prinsip ini merupakan alat untuk 
mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum 
dalam arti membalas semata-mata (just desert).
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• Mengacu pada Rule 5.1  The Beijing Rules dan 
penjelasannya, saat ini sangat diperlukan 
alternatif penyelesaian perkara anak dengan 
menghindari sanksi yang bersifat menghukum 
dalam arti  membalas semata-mata. Pidana 
bukan satu-satunya alat untuk menghukum 
anak untuk menjadi lebih baik .
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POTENSI DISHARMONISASI
PENGATURAN PP DAN PERPRES  TTG
SPPA

BAHASAN 2 :
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Terjadinya Penundaan Pengesahan PP 
dan Perpres dari UU SPPA

• Mengakibatkan :
– Kekosongan hukum dlm pelaksanaan dan

prosedur sehingga APH menginterpretasikan
sendiri UU 

– Perbedaan perlakuan pada pelaksanaan diversi
pada tiap perkara

– Tdk ada persamaan persepsi antara internal APH 
maupun antar APH dlm melaksanakan SPPA

– blm ada lembaga (spt LPKS)

– UU SPPA menjadi kurang efektif
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Mengapa Hukum Tidak Efektif ???

1. Problem dlm pemancaran akhir norma hukum, 
disebabkan tdk menyebarnya norma hukum yg
diterbitkan. Hukum tdk dpt diadaptasi subyek sbg pesan
instruksional karena memerlukan lawyer sbg special 
decoder, namun tdk dpt menyediakannya

2. kemungkinan konflik antara arah dan tujuan legislator 
dgn kebiasaan sosiologis masyarakat. Terjadi kesenjangan
masyarakat modern dengan masy adat

3. Kegagalan implementasi hukum itu sendiri. Perangkat
norma, perintah, institusi atau proses tdk cukup tersedia
dlm UU (Antony Allot, “the Effectiveness of Law, dalam
Valparaiso University Law Review, Vol 15, Winter 1981)PUSANEV_B
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Akibat Lebih Lanjut:

• Perbedaan persepsi antara perintah UU dalam
praktik

• Lemahnya koordinasi antar APH dan
stakeholder terkait SPPA

• Disharmonisasi antar APH dan stakeholder 
terkait shg terjadi tarik menarik kewenangan
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Saran

• Perlu kesamaan persepsi sblm membentuk PP

• Perlu diketahui masalah2 penerapan UU 
dalam praktik

• Perlu mempertegas fungsi koordinasi dan
kerjasama antara APH dan lbg pemerintah
serta non pemerintah pemerhati anak
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POLA KOORDINASI DALAM
IMPLEMENTASI PERATURAN PER-UU-AN 
TERKAIT SPPA

Bahasan 3 :
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• Koordinasi : mengatur suatu organisasi atau
kegiatan shg peraturan/tindakan yg akan
dilaksanakan tdk saling bertentangan atau
simpang siur (kamus besar bahasa Indonesia)
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Tujuan dari koordinasi

• Menghindarkan kesalahpahaman dan multi 
interpretasi

• Membina koordinasi, sinkronisasi dan
integrasi berbagai pihak

• Menyatukan arah demi tercapaikan satu
tujuan

• Mencegah overlapping kewenanganPUSANEV_B
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Hal2 yg perlu diperhatikan dlm
koordinasi SPPA

• Perencanaan yang matang terkait waktu, agenda dan
pihak yang terlibat dlm SPPA

• Penyamaan persepsi (semua pihak yg terlibat dlm sppa
harus memiliki persamaan persepsi mengenai tujuan
sppa. Walaupun tugas dan tanggung jwbnya berbeda
adalah dlm rangka saling melengkapi dan mendukung
untuk mecapai 1 tujuan sppa)

• Pemahaman thd posisi dan tanggung jwb masing2 
dalam keterlibatannya pd SPPA

• Sikap saling terbuka dan saling menghargai
• Feedback dalam koordinasi
• Membangun komunikasi informal dlm koordinasi
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Hambatan

• PP dan perpres belum lengkap

• APH membuat interpretasi sendiri2

• Blm baiknya kerjasama APH dengan
pemerintah serta pihak2 terlibat dlm SPPA

• Tarik menarik kewenangan antar pendukung
SPPA terkait dengan perlindungan anak
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Arah koordinasi Peraturan PerUUan
terkait SPPA

• Koordinasi horisontal, antara APH dan aparat
penitensier

• Koordinasi vertikal, antar pejabat2  dan unit2 oleh
masing2 APH

• Koordinasi fungsional, didasarkan kesamaan fungsi
• Koordinasi instansional, karena SPPA bukan hanya

tanggung jawab APH namun juga melibatkan banyak
kementerian

• Membangun sistem koordinasi terpadu (termasuk
pembuatan database online)  dlm SPPA

• Perlu pelatihan ttg mediasi dalam diversi
PUSANEV_B
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BEBERAPA CATATAN PERMASALAHAN
NORMA DAN PRAKTIK SPPAPUSANEV_B
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Pembimbing 
Kemasyarakatan

PEKSOS/TKS

Proses 

DIVERSI (Ps. 8)
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Pasal 8. (3)

(3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
a.   kepentingan korban;
b.   kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
c.   penghindaran stigma negatif;
d.   penghindaran pembalasan;
e.   keharmonisan masyarakat; dan
f.    kepatutan, kesusilaan, dan 
ketertiban umum.
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PASAL 6
Tujuan Diversi

Mendorong masyarakat 
untuk berpartisipasi; dan

Menanamkan rasa 
tanggung jawab 

kepada Anak.

Mencapai perdamaian 
antara korban dan Anak; 

Menyelesaikan 
perkara Anak di 

luar proses 
peradilan;

Menghindarkan Anak dari 
perampasan kemerdekaan;
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(1)  SPPA wajib mengutamakan 
pendekatan Keadilan 

Restoratif.

PASAL 5
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a.  Sidik & tut pidana Anak  sesuai 
peraturan perundang-undangan, kecuali 
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

PASAL 5. 2
SPPA Keadilan 
Restoratif meliputi

b.  Persidangan Anak yang 
dilakukan oleh pengadilan 
di lingkungan peradilan 
umum; dan

c.  Pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan, dan/atau 
pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau 
tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
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(3)  Dalam SPPA sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dan huruf b wajib diupayakan 

Diversi.
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PASAL 7

(1) Pada tingkat

H A K I M

Wajib diupayakan Diversi.

P O L I S I

J A K S A
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(2)  Diversi  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak 
pidana yang dilakukan:

a.  diancam dengan pidana penjara  di 
bawah  7 (tujuh) tahun; dan 

b.  bukan merupakan pengulangan tindak 
pidana.
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Pasal 9

Kategori Tindak Pidana

Usia Anak

Hasil Penelitian BAPAS

Dukungan Keluarga dan Masyarakat

H A K I M

POLISI

JAKSA

Dalam melakukan diversi harus…

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan & 

Kesediaan anak (korban) dan atau keluarga anak korban

(1)

(2)
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Pasal 27
1 

MEMINTA

2 
MEMBERI
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Lanjutan…

Meminta
pertimbangan dari
:

Psikolog Psikiater Tokoh Agama

Ahli
Pendidikan PEKSOS Ahli LainnyaTKS
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Lanjutan…

PEKSOS

TKS

PENYIDIK

Laporan
Sosial
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Pasal 28

Pasal 29
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Permasalahan dlm norma dan praktik

• Bgmn bila perbuatan anak berhaya namun dibatasi usia yg melekat
pada anak kaitannya dengan rasa keadilan yg tercederai dgn
mengedepankan kepastian hukum? SPPA menekankan perbuatan
atau orangnya?
– Perhatikan asas geen straf zonder schuld !

• Aliran klasik --- tatstrafrecht (perbuatan dan akibat)
• Aliran modern --- taterstrafrecht (pelaku tanpa meninggalkan perbuatan dan

akibat)
• Neo-klasik --- tat-taterstrafrecht (perbuatan, akibat dan pelaku)

• Lihat ps 7 (2 a) menimbulkan multi interpretasi. Penjelasan secara
terpisah dikaitkan dgn penjelasan ps 9(1a), diversi tdk untuk tp
serius spt pembunuhan, perkosaan, narkoba dan terosisme

• Bapas hanya diberi waktu 3 hari oleh UU untuk menyusun hasil
litmas, Apakah cukup waktu? Bgmn solusinya untuk mendapatkan
info akurat? Pdhl hasil litmas sangat penting untuk menentukan
masa depan anak (lihat ps 27 (1) dan 28)
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Pasal 10

•Pelanggaran;
•Ringan;
•Tanpa Korban;
•Nilai Kerugian
tidak lebih dari
Upah Minimum 
Provinsi

Pasal 9 ayat (2)

Dilakukan Oleh

Tokoh
Masyarakat

Pembimbing
Kemasyarakatan

Bersama Pelaku
dan atau keluarga

Penyidik

(1)
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Lanjutan…
(2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik

atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan

Ganti
Rugi

Korban

Pelayanan
Masyarakat

3 Bulan

Pendidikan
Formal/ 

Informal/ 
Nonformal

Kembali ke
Ortu/Wali

Rehab 
Psikososial

Rehab 
Medis

dapat berbentuk :
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Pasal 11

Bentuk Hasil Kesepakatan Diversi : 
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Permasalahan dlm norma dan Praktik

• Mengenai nilai kerugian, dlm kenyataan
menciderai rasa keadilan bagi korban

• Lembaga pelaksana pendidikan dan kerjasama
dengan masyarakat menjadi kendala dalam
pelaksanaan bentuk diversi

• Kurangnya sosialisasi ttg pentingnya
perlindungan anak dan diversi mengakibatkan
bentuk ke-3 dan ke-4 ps 11 tdk dapat
dilaksanakan
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PROSES PENANGKAPAN DAN 
PENAHANAN

TINGKAT PENYIDIKAN
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Pasal 21
(1)  Dalam  hal  Anak belum berumur 12 (dua belas) 

tahun melakukan atau diduga melakukan tindak 
pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, 
dan Pekerja Sosial Profesional 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.
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Lanjutan
2) Keputusan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) 

diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam 

waktu paling lama 3 (tiga) hari. 

3) Bapas  wajib melakukan evaluasi terhadap 
pelaksanaan  program pendidikan, pembinaan, 
dan pembimbingan  kepada Anak  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b.

PUSANEV_B
PHN



4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3)  Anak  dinilai  masih 
memerlukan pendidikan, pembinaan, dan 
pembimbingan lanjutan,  masa pendidikan, 
pembinaan, dan pembimbingan dapat 
diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

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

6) Ketentuan  lebih lanjut mengenai  syarat dan 
tata cara pengambilan keputusan serta 
program pendidikan, pembinaan, dan 
pembimbingan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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(1) Penangkapan
terhadap Anak
dilakukan guna
kepentingan
penyidikan paling 
lama 24 (dua puluh
empat) jam. 

(2) Anak yang 
ditangkap wajib
ditempatkan dalam
ruang pelayanan
khusus Anak. 

(3) Dalam hal ruang
pelayanan khusus
Anak belum ada di
wilayah yang 
bersangkutan, Anak
dititipkan di LPKS. 

(4) Penangkapan
terhadap Anak wajib
dilakukan secara
manusiawi dengan
memperhatikan
kebutuhan sesuai dengan
umurnya. 

(5) Biaya bagi setiap Anak
yang ditempatkan di LPKS 
dibebankan pada
anggaran kementerian
yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di
bidang sosial. 
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Pasal 31
Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi
dengan penuntut umum

(1)

(2)
Koordinasi dilakukan dalam
waktu paling lama 1 X 24 jam 
sejak dimulai penyidikan. 

…
…

… …
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Pasal 32

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan, anak memperoleh
jaminan, 

…dari…
Menjamin bahwa Anak tidak akan melarikan diri, 
tidak akan menghilangkan atau merusak barang

bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak
pidana. 

(1)

PUSANEV_B
PHN



Lanjutan…

(2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan
dengan syarat sebagai berikut: 

Anak berusia 14 Tahun
atau lebih

Ancaman Pidana 7 Tahun atau
lebih

(3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat
perintah penahanan. 

(4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan
sosial Anak harus tetap dipenuhi. 

(5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan
penempatan Anak di LPKS. 

PUSANEV_B
PHN



(1) 
Penahanan

sebagaimana
yang 

dimaksud
Pasal 32…

Untuk
Kepentingan
Penyidikan
terlama 7 

hari

(2)           
Waktu

penahanan
(ayat 1),  bisa
diperpanjang

max 8 hari

(3)           
Waktu (ayat

2) telah
berakhir, anak

wajib
dikeluarkan

(4)
Penahanan

anak di LPAS

(5)
Tidak ada

LPAS maka
tahan di

LPKS

Pasal 98 
Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 

tahun. 

Pasal 33
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Permasalahan dalam Praktik :

• LPKS belum ada di setiap daerah, pemerintah blm
baik dalam melaksanakan koordinasi terkait
dengan keberadaan LPKS’

• Ps 32 (1) bgmn proses penjaminan anak yang tdk
ditahan? Apakah disamakan prosedur dan
syaratnya spt orang dewasa terkait penangguhan
penahanan atau ada aturan lain?

• Ada alternatif tindakan dlm UU terkait dgn anak
yang tdk dapat ditahan.
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Pasal 55

• (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan
orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi
bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing
Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. 

• (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak
hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi
Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau
Pembimbing Kemasyarakatan. 

• (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal
demi hukum. 
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Persoalan dalam norma

• Istilah batal demi hukum, apa implikasinya?

• Proses dianggap tdk pernah ada dan harus
diulang
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Pasal 56

• Setelah Hakim membuka persidangan dan
menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak
dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat
atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan
Pembimbing Kemasyarakatan. 

PUSANEV_B
PHN



Pasal 57

• (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan
Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil
penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang 
bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim 
berpendapat lain. 

• (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: 

a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan 
sosial; 

b. latar belakang dilakukannya tindak pidana; 

c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana
terhadap tubuh atau nyawa; d. hal lain yang dianggap
perlu; e. berita acara Diversi; dan f. kesimpulan dan
rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. 
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• Apakah dalam praktik, Laporan bembimbing
kemasyarakatan diperhatikan oleh hakim?
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Jenis2 Pidana dalam pasal 71

• Tdk semua dapat diterapkan, karena
lembaganya blm mapan
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Pasal 82 

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak
meliputi: 

a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. 
penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di
rumah sakit jiwa; 

d. perawatan di LPKS;  (blm ada, membingungkan
dalam praktik)

e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau
pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau
badan swasta; f. pencabutan surat izin
mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak
pidana. 
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Lanjutan…

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) 
tahun. 

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, 
kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara
paling singkat 7 (tujuh) tahun. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah. PUSANEV_B

PHN


