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KATA SAMBUTAN 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 
atas segala rahmat-Nya sehingga Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat 
Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung DPR RI 
dapat menyelesaikan Kajian dan Evaluasi Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 di 
tengah masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 

19). 

Kami menyambut baik dan mengapresiasi buku dengan judul "Kajian dan 

Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 17 Tahun 2016", yang pada intinya menguraikan hasil 
pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2016 berdasarkan data dan informasi dari pemangku 
kepentingan di pemerintah pusat dan daerah serta diskusi dengan pakar dan 
profesional. 

Buku kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini 
diharapkan dapat memberikan masukan bagi DPR RI dalam melaksanakan 
fungsi pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang dan masukan dalam 
penyusunan Program Legislasi Nasional. Selain itu diharapkan data dan 
informasi dalam buku ini dapat juga dimanfaatkan dalam penyusunan Naskah 
Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang tentang 
Perlindungan Anak. 

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 
berkepentingan dan pada akhirnya dapat memperbaiki dan meningkatkan 
kinerja Badan Keahlian SekretariatJenderal DPR RI. 

Jakarta, Maret 2021 
Kepala Badan Keahlian 

Dr. lnose tlus Silrruul, S.H., M.Hum. 
NIP.196507101990031007 
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KATA PENGANTAR 

Berdasarkan Pasal 288 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang 
mengamanatkan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 
dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. 
Selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun berlakunya 
undang-undang ini, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang 
Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 
sebagaimana tugas dan fungsinya telah melakukan pemantauan 
pelaksanaan untuk mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan 

undang-undang DPR RI dan menyusun buku Kajian dan Evaluasi Pemantauan 
Pelaksanaan undang-undang ini. 

Di tengah situasi pandemi Corono Virus Disease 2019 (Covid-19), kegiatan 
pengumpulan data dan informasi dilaksanakan melalui wawancara tertulis dan diskusi 
virtual dengan para pemangku kepentingan, pakar, dan profesional pada tingkat pusat 
dan daerah di 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan 
Provinsi Sulawesi Selatan serta 3 (tiga) kabupaten yakni Kabupaten Mojokerto, 
Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Maras. 

Dari hasil pengumpulan data dan informasi tersebut selanjutnya dilakukan kajian 
yang pada akhirnya dapat dilakukan evaluasi terhadap undang-undang ini. Kajian dan 
evaluasi tersebut kami sajikan dalam bentuk buku dan juga dalam website 

puspanlakuu.dpr.go.id dengan harapan bahwa data dan informasi serta rekomendasi 
yang kami sajikan dapat bermanfaat dalam mendukung tugas dan fungsi DPR RI dalam 
bidang pengawasan melalui pengawasan pelaksanaan undang-undang serta dalam 
penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang perubahannya. Kami 
menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang ada 
pada kami, namun kami sangat menghargai apabila para pembaca dapat 
menyampaikan saran dan kritik membangun agar kami dapat memperbaikinya di masa 
yang akan datang. 

Kepada semua Pihak yang telah berkenan memberikan dukungan dan masukan 
dalam kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya. 

Jakarta, Maret 2021 

Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, 

Dra. Tanti Sumartini, M.Si. 
NIP.196310011988032001 
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EXECUTIVE SUMMARY 

KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 

A. Pendahuluan 

Salah satu urgensi dilakukannya pemantauan pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang 
Undang (UU Perlindungan Anak) adalah dikarenakan UU Perlindungan Anak 
termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024 
pada nomor urut ke-75 dengan pengusul DPR untuk dilakukan penyusunan 
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU 
Perlindungan Anak. Selain itu, dalam pelaksanaannya UU Perlindungan 
Anak tersebut juga masih ditemukan beberapa pelaksanaan dalam 
pelaksanannya. 

UU Perlindungan Anak terdiri atas 14 bab dan 93 pasal yang 
mengatur mengenai Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Hak dan 
Kewajiban Anak, Kewajiban dan Tangung Jawab, Kedudukan Anak, Kuasa 
Asuh, Perwalian, Pengasuhan dan Pengangkatan Anak, Penyelenggaraan 
Perlindungan, Peran Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 
Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. Kemudian 
dalam perubahannya yang pertama, UU Perlindungan Anak menambahkan 
3 bab dan 16 pasal yang mengatur mengenai pendanaan; koordinasi, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan larangan. Selanjutnya dalam 
perubahannya yang kedua, UU Perlindungan Anak ditambahkan 2 pasal 
terkait tindakan kebiri kimia, rehabilitasi, dan pemasangan alat pendeteksi 
elektronik. 

Dalam kurun waktu 18 (delapan belas) tahun berlakunya UU 
Perlindungan Anak, yaitu sejak diundangkan 22 Oktober 2002, terdapat 
beberapa undang-undang yang secara substansial berkaitan erat dengan 
UU Perlindungan Anak maupun perubahannya, antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
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2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (UU Perkawinan); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
(UU Kesejahteraan Anak); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHP);' 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO 
Convention Nomor 105 Concerning The Abolition of Forced Labour; 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
(UU HAM); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO 
Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate 

Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi 
ILO Nomor" 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera 
Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (UU Sisdiknas); 

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Karban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Karban; 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 
Adminduk); 

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO); 

11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (UU Narkotika); 

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan; 

13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional 
Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The 
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Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional 

Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik 
Bersenjata); 

14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional 

Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of 
Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional 
Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, dan Pornografi 
Anak); 

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak (UU SPPA); 

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda); 

17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas); 

18. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor 
lndonesie) (KUH Perdata); 

19. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Stafrecht) 
(KUHAP); 

20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 
Pemilu); 

21. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (UU 
Kepemudaan); dan 

22. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 
Ketenagakerjaan). 

Selain itu, UU Perlindungan Anak juga telah beberapa kali dilakukan 
pengujian di Mahkamah Konstitusi, di antaranya Perkara Nomor 18/PUU- 

111/2005, Nomor 6/PUU-XV/2017, Nomor 33/PUU-XV/2017, dan Nomor 
85/PUU-XVll/2019 meskipun dari perkara-perkara tersebut belum pernah 
ada permohonan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini 
menunjukkan bahwa UU Perlindungan Anak mendapatkan reaksi dari 
masyarakat atas berlakunya beberapa pasal dalam undang-undang 
tersebut. 

Dalam rangka mendukung salah satu fungsi pengawasan DPR RI 
yaitu pelaksanaan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat 
(1) jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 
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tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 
MD3) dan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR RI), Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) sebagai salah satu dari sistem 
pendukung (supporting system) di bidang keahlian kepada DPR RI telah 
melakukan pemantauan pelaksanaan undang-undang dengan melakukan 
pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Perlindungan Anak baik 

pada tingkat pusat dan daerah yang meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi 
Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan serta 3 (tiga) 
kabupaten yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bandung Barat, dan 
Kabupaten Maras. Pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan Anak 
tersebut dilaksanakan oleh lim Kerja Pemantauan yang terdiri atas Pejabat, 
Analis Hukum, Perancang Undang-Undang, dan Stat di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, 
Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan perhatian yang serius dalam 
melihat penerapan dan efektivitas UU Perlindungan Anak, mengetahui 
gambaran umum dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta 
mendapatkan masukan perbaikan dari para pemangku kepentingan dalam 

rangka memecahkan permasalahan sebagai upaya penguatan dari sisi 
regulasi dan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak. 

B. Ringkasan Pembahasan 

Berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap data dan informasi yang 
didapatkan dari berbagai sumber pemantauan pelaksanaan UU 
Perlindungan Anak, masih terdapat permasalahan terkait aspek substansi 
hukum, struktur hukum/kelembagaan, pendanaan, sarana dan prasarana, 

serta budaya hukum. Hasil kajian dan evaluasi terhadap UU Perlindungan 
Anak tersebut secara singkat adalah sebagai berikut: 
1. Substansi Hukum 

a. Frasa "bantuan biaya dan/atau fasilitas lain• dalam Pasal 38 ayat (2) 
UU Perlindungan Anak 

Pasal 38 ayat (2) Perlindungan Anak pada pokoknya mengatur 
tentang penyelenggaraan pengasuhan Anak. Namun, dalam Pasal 38 
ayat (2) UU Perlindungan Anak tersebut terdapat frasa "bontuon 

biaya dan/atau fasilitas lain" yang tidak dijelaskan maksudnya dalam 
Penjelasan Pasal 38 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Tidak 
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dijelaskannya frasa tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran 
yang beragam dalam pelaksanaannya. 

b. Wali sebagai Subjek Penyelenggara Perlindungan Anak 

Pasal 20 UU Perlindungan Anak mengamanatkan salah satunya 
kewajiban dan tanggung jawab Wali dalam penyelenggaraan 
perlindungan Anak. Penegasan Wali sebagai Subjek Penyelenggara 
Perlindungan Anak juga diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU 
Perlindungan Anak yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal 
Orang Tua dan Keluarga tidak dapat melaksanakan kewajiban dan 
tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU 
Perlindungan Anak, maka seseorang atau badan hukum dapat 
ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan dan 
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang sama halnya 
dengan Orang Tua dan Keluarga. 

Namun, terdapat ketidakkonsisten dalam rumusan Pasal 450, 
Pasal 4 7 dan Pasal 49 UU Perlindungan Anak karena tidak 
mencantumkan Wali untuk memiliki kewajiban dalam hal melindungi 
Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh 
kembang Anak; melindungi Anak dari upaya tranpslantasi organ 

tubuh; dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada 
Anak untuk memperoleh pendidikan. Ketidakkonsistenan tersebut 
telah menghilangkan peran Wali dalam penyelenggaraan 
perlindungan Anak sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 20 dan 
Pasal 33 ayat (1) UU Perlindungan Anak. 

c. Anak Korban Kejahatan Siber 

Pasal 59 ayat (2) pada pokoknya mengatur tentang 
perlindungan khusus yang diberikan kepada 15 (lima belas) Anak 
yang memerlukan perlindungan khusus. Selanjutnya implikasi dari 
pengaturan tersebut, UU Perlindungan Anak juga mengatur larangan 
atas kejahatan pada Anak yang memerlukan perlindungan khusus 

beserta sanksi pidana nya. Namun, seiring dengan perkembangan 
teknologi dan informasi yang berdampak pada makin maraknya 
modus operandi kejahatan baru pada Anak maka saat ini telah 
berkembang kejahatan-kejahatan pada Anak di dunia maya. Namun, 
tidak ditemukan pengaturan mengenai perlindungan khusus untuk 
Anak korban kejahatan siber beserta larangan atas kejahatan pada 
Anak korban kejahatan siber dan sanksi pidananya dalam UU 

Perlindungan Anak. 
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d. Frasa Nanak yang menyandang cacat dalam Pasal 62 angka 2 UU 

Perlindungan Anak 

Frasa "anak yang menyandang cacat" dalam ketentuan Pasal 62 

huruf b UU Perlindungan Anak belum diharmonisasikan dengan 

amanat Pasal 148 UU Penyandang Disabilitas yang berbunyi "tstilch 

Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang 

undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, 

harus dibaca don dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas, 

sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini." 

e. Sanksi bagi Media Massa yang Mempublikasikan ldentitas Anak 

Pasal 64 huruf i UU Perlindungan Anak mengatur tentang 

perlindungan khusus kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum 

(ABH) yang salah satunya yakni penghindaran dari publikasi atas 

identitasnya. Sejalan dengan pengaturan tersebut, dalam Pasal 72 

ayat (S) UU Perlindungan Anak juga mengamanatkan peran serta 

media massa dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang salah 

satunya melarang publikasi identitas ABH. Namun, dalam 

pelaksanaannya masih banyak media massa yang mempublikasikan 

identitas ABH. Banyaknya publikasi identitas ABH ini dikarenakan 

dalam UU Perlindungan Anak tidak mengatur tentang sanksi bagi 

media massa yang mempublikasikan identitas ABH. Pengaturannya 

hanya diatur dalam UU Pers dan UU ITE. 

f. Kata "diskriminatif" dalam Pasal 76A UU Perlindungan Anak 

Terdapat perbedaan pandangan mengenai kata "diskriminatif' 

dalam UU Perlindungan Anak. Polda Jabar dan Polda Sulsel 

menyatakan bahwa tidak dijelaskannya kata "diskriminatif' dalam UU 

Perlindungan Anak menyebabkan adanya perbedaan penafsiran 

antara penuntut umum dan penyidik mengenai unsur pidana 

diskriminatif. Namun, LPA Jabar memandang bahwa apabila diatur 

secara rinci penjelasan "diskriminasi terhadap Anak" maka 

berpotensi menimbulkan kekacauan karena masih ditemukan praktik 

diskriminasi yang dilakukan orang dewasa terhadap Anaka atau 

sesama Anak. 

g. Klasifikasi/Jenis Sanksi Kebiri Kimia, Pernasangan Alat Pendeteksi 

Elektronik dan Rehabilitasi 

Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak mengatur tentang 

sanksi tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi 

elektronik, dan rehabilitasi yang dapat dikenakan bersama-sama 
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dengan penjatuhan pidana pokok dalam hal terjadinya memaksa 

Anak melakukan persetubuhan dengan nya dan/atau pihak lain dan 
melakukan perbuatan cabul terhadap Anak. Dalam pelaksanaannya, 
adanya kata "tindakan" yang melekat pada frasa "kebiri kimia, 
pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi" tersebut 
menimbulkan ambiguitas untuk dilaksanakan oleh aparat penegak 
hukum. Sebab, berdasarkan PP Kebiri Kimia mengartikan 3 (tiga) 
bentuk sanksi tersebut ke dalam pidana tambahan begitu juga 
dengan aparat penegak hukum akan tetapi UU Perlindungan Anak 
merumuskannya menggunakan kata "tindakan" yang menimbulkan 
arti sebagai sanksi tindakan. Ambiguitas sebagai akibat dari adanya 
kata "tindakan" dalam Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 82, dan Pasal 82A 
UU Perlindungan Anak kemudian menimbulkan ketidakjelasan 
jenis/klasifikasi sanksi dari 3 (tiga) bentuk sanksi tersebut. 

h. Batas Waktu Penetapan Peraturan Pelaksana 
Pasal 74 ayat (1) UU PPP mengatur bahwa "dalom setiap 

undang-undang harus dicantumkan batas waktu penetapan 
peraturan pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan 
undang-undang tersebut". Namun, dalam UU Perlindungan Anak 
tidak mengatur mengenai batas waktu penetapan peraturan 
pelaksanaan undang-undang tersebut. Tidak ditetapkannnya batas 
waktu penetapan peraturan pelaksanaan dalam UU Perlindungan 
Anak tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam 
pelaksanaannya. Adapun terdapat beberapa amanat peraturan 
pelaksana UU Perlindungan Anak yang belum terbit diantaranya: 

1) Pasal 21 ayat (6) UU Perlindungan Anak yang mengamanatkan 
peraturan presiden mengenai kabupaten/kota layak Anak; dan 

2) Pasal 71( UU Perlindungan Anak yang mengamanatkan 

peraturan pemerintah mengenai perlindungan khusus bagi Anak. 

i. Potensi Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan Undang-Undang 
Lain: 
1) Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan Peraturan Perundang 

Undangan Lainnya terkait Definisi Anak 
Terdapat potensi disharmoni antara pengaturan Pasal 1 

angka 1 UU Perlindungan Anak terkait definisi Anak dengan 
beberapa peraturan perundang-undangan lain karena memuat 
batasan usia Anak yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dalam 
pelaksanannya menimbulkan permasalahan. Adapun beberapa 
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peraturan perundang-undangan yang berpotensi disharmoni 
tersebut diantaranya: 

a) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 7 ayat (2) 
UU Perkawinan; 

b) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 1 angka 2 
dan angka 3a UU Kesejahteraan Anak; 

c) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 330 KUH 
Perdata; 

d) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 45 KUHP; 
e) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 1 angka 5 

UU HAM; 

f) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 1 angka 
26 U U Ketenagakerjaan; 

g) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 63 ayat 
(1) UU Adminduk dan Pasal 1 angka 7 Permendagri KIA; 

h) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 1 angka 1 
UU Kepemudaan; dan 

i) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 1 angka 
34 UU Pemilu. 

2) Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU TPPO 

Terdapat perbedaan nominal pidana denda dalam Pasal 76F 

jo. Pasal 83 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 5 dan 6 UU TPPO 

yang mengatur delik yang sama yakni perdagangan Anak. Dimana 

nominal pidana denda dalam UU TPPO jauh lebih besar dari 

pengaturan dalam UU Perlindungan Anak. 

3) Dlsharmoni UU Pertindungan Anak dengan UU Pemda 

Berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak, maka 

pembentukan KPAID berada di bawah struktur organisasi 

pemerintah daerah. Sehingga, pembentukannya harus mengacu 

pada pembentukan OPD yang ada dalam UU Pemda. Namun, 

nomenklatur "komisi" tidak diatur dalam Pasal 209 UU Pemda dan 

PP Perangkat Daerah. Tldak adanya nomenklatur "komisi" dalam 

pembentukan OPD yang diatur dalam UU Pemda tersebut 

menunjukkan adanya hambatan dari sisi regulasi apabila akan 

dibentuk KPAID. 

Selain itu, terdapat potensi disharmoni lainnya dalam UU 

Pemda dan UU Perlindungan Anak dimana Lampiran Huruf F angka 
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3 UU Pemda hanya menyebutkan bahwa kewenangan yang 

dimiliki oleh Kemensos dan/atau dinas sosial hanya terbatas pada 

rehabilitasi sosial pada anak korban NAPZA dan HIV/AIDS. Padahal, 

jika merujuk pada UU Perlindungan Anak, Kemensos dan/atau 

dinas sosial diberikan kewenangan untuk melakukan rehabilitasi 

terhadap anak korban yang memerlukan perlindungan khusus 

secara menyeluruh. 

4) Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU Narkotika 

Terdapat perbedaan nominal pidana denda dalam Pasal 76J 

jo. Pasal 89 ayat (1) UU Perlindungan Anak dengan Pasal 133 ayat 

(1) UU Narkotika yang mengatur delik yang sama yakni 

penyalahgunaan narkotika yang melibatkan Anak. Nominal pidana 

denda dalam UU Narkotika jauh lebih besar dari nominal pidana 

denda dalam UU Perlindungan Anak. 

5) Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan KUHAP 
KPAI berdasarkan Pasal 76 huruf g UU Perlindungan Anak 

diberikan tugas untuk melaporkan setiap pelanggaran terhadap 
ketentuan UU Perlindungan Anak kepada pihak berwajib. Namun, 
ketentuan tersebut berpotensi disharmoni dengan Pasal 1 angka 
24 KUHAP yang mengatur bahwa laporan terhadap tindak pidana 
hanya dapat dilakukan perseorangan. Disharmoni pengaturan ini 
menyebabkan ketidakjelasan rumusan dan tidak dapat 
terlaksananya salah satu tugas KPAI yakni melaporkan kepada 
pihak berwajib ketika terjadi peristiwa pidana terhadap Anak. 
Dalam implementasinya selama ini, KPAI maupun KPAID hanya 
melakukan pendampingan terhadap anak korban atau keluarganya 
untuk melaporkan peristiwa pidana kepada pihak berwajib, karena 
KPAI maupun KPAID tidak dapat menjadi pelapor. 

6) Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU Slsdiknas 
Pasal 48 UU Perlindungan Anak yang mengatur tentang 

kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk 
menyelenggarakan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun untuk 
Anak dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. 
Mengingat, pasca diterbitkannya Permendikbud Program 
Indonesia Pintar program telah berlaku Wajib Belajar 12 (dua 
belas) tahun. 
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2. Struktur Hukum/Kelembagaan 

a. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggara Perlindungan Anak 
Penyelenggaraan perlindungan anak terdiri atas 2 (dua) bidang 

besar yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang 
dilaksanakan oleh negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
lembaga negara lainnya, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau 
wali serta dunia usaha. Namun dalam implementasinya masih 
terdapat beberapa hak Anak yang belum dapat dipenuhi secara 
optimal yakni hak Anak untuk tumbuh dan berkembang; hak Anak 
untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; hak 
anak atas pendidikan; hak untuk Anak Penyandang Disabilitas; dan 
hak Anak Penyandang Disabilitas untuk memperoleh bantuan hukum. 

b. ldentitas Anak 

Pemberian jaminan terhadap status hukum anak, salah satunya 
dengan kepemilikan Akta Kelahiran yang ketentuannya terdapat 
dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak. Dalam 

pelaksanannya, masih banyak Anak Indonesia yang identitasnya tidak 
atau belum tercatat dalam Akta Kelahiran. Sehingga, secara de jure 

keberadaan Anak yang belum memiliki Akta Kelahiran dianggap tidak 
ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan Anak yang lahir tersebut 
tidak tercatat namanya, silsilah kewarganegaraannya serta tidak 
terlindungi keberadaannya serta berpotensi menimbulkan manipulasi 
identitas Anak. 

c. Pencabutan Kuasa Asuh Orang Tua 
Pasal 30 UU Perlindungan Anak mengatur mengenai tindakan 

pengawasan atau pencabutan kuasa asuh Orang Tua terhadap Anak 
apabila Orang Tua tersebut tidak melaksanakan kewajiban dan 
tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 26 UU 

Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya, pencabutan 
kuasa asuh Orang Tua hanya berlaku bagi Orang Tua yang melakukan 
kekerasan terhadap anaknya. Padahal, sesuai Pasal 26 UU 
Perlindungan Anak, kewajiban Orang Tua tidak hanya terikat pada 
memberikan perlindungan terhadap Anak. 

d. Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Bidang Sosial 
Berdasarkan pengaturan dalam UU Pemda dan UU 

Perlindungan Anak mengenai penyelenggaraan perlindungan Anak di 
bidang sosial yang merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib 
yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka pemerintah daerah 
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wajib untuk menyelenggarakan pelayanan publik khususnya urusan 

sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar warga negara 

khususnya anak terlantar. Namun, penyelenggaraan perlindungan di 

bidang soslal khususnya untuk anak terlantar masih menemui 

kendala berupa ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap SPM 

rehabilitasi sosial dasar; kurang komitmennya Kemendagri untuk 

menegakkan sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak mematuhi 

SPM rehabilitasi sosial dasar; serta kurangnya anggaran dan SOM di 

daerah yang melaksanakan kewajiban SPM rehabilitasi sosial dasar 

anak terlantar. 

e. Perlindungan Khusus ABH 

Pasal 59 ayat (2) huruf b dan Pasal 64 UU Perlindungan Anak 

pada pokoknya mengatur perlindungan khusus bagi ABH. 

lmplementasi atas ketentuan tersebut masih menemui beberapa 

kendala seperti kurangnya keterbukaan anak korban dan keluarganya 

terhadap permasalahan yang dialami sehingga mengakibatkan 

penanganan kasus menjadi tidak optimal; kemudian kapasitas aparat 

penegak hukum yang kurang memahami prinsip-prinsip dasar KHA; 

dan masih minimnya pemahaman masyarakat pada saat proses 

reintegrasi ABH sehingga menimbulkan efek yang kurang baik bagi 

kondisi psikis dan mental anak. 

f. Perlindungan Khusus Anak Korban Jaringan Terorisme 

Pasal 59 ayat (2) huruf k dan Pasal 698 UU Perlindungan Anak 

mengatur perlindungan khusus bagi Anak korban jaringan terorisme 

dilakukan melalui upaya edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan 

nilai nasionalisme; konseling tentang bahaya terorisme; rehabilitasi 

sosial; dan pendampingaan sosial. lmplementasi pasal tersebut 

menemui beberapa kendala seperti SOP dan proses penanganan 

Anak korban jaringan terorisme belum sepenuhnya mengedepankan 

kepentingan terbaik bagi Anak; kurangnya respons pemerintah 

daerah dalam pengawasan pasca reintegrasi; tidak adanya kebijakan 

daerah dalam menangani orang yang terpapar radikalisme; stigma 

negatif dari masyarakat; dan penolakan Anak dan Orang Tua yang 

menjadi korban jaringan terorisme untuk mengikuti rehabilitasi 
sosial. 
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g. Perlindungan Khusus Anak Korban Perlakuan Salah dan 

Penelantaran 

Pasal 59 ayat (2) huruf m dan Pasal 71 UU Perlindungan Anak 

mengatur perlindungan khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan 

penelantaran dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, 

perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. 

lmplementasi ketentuan tersebut menemui kendala seperti belum 

ada standar dan kriteria terkait pengawasan dan kejelasan peran 

antar kementerian/lembaga; kurangnya fasilitas serta sosialisasi UU 

Perlindungan Anak secara berkesinambungan kepada masyarakat; 

dan belum adanya satu data terintegrasi terkait Anak korban 

perlakuan salah dan penelantaran. 

h. Perlindungan Khusus Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang 

Pasal 59 ayat (2) huruf n dan Pasal 71A UU Perlindungan Anak 

mengatur perlindungan khusus bagi Anak dengan perilaku sosial 

menyimpang dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai 

sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. 

lmplementasi ketentuan tersebut menemukan beberapa kendala 

berupa kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap 

proses rehabilitasi dan pendampingan sosial Anak, terutama keluarga 

tidak mampu; kemudian stigma negatif masyarakat terhadap Anak 

dengan perilaku sosial menyimpang yang menghambat proses 

reintegrasi/reunifikasi; terbatasnya jumlah dan kompetensi SOM; 

terbatasnya sarana prasarana LKSA; dan belum adanya forum 

koordinasi yang menyinergikan kementerian/lembaga untuk 

melakukan penanganan Anak dengan perilaku sosial menyimpang. 

i. Perlindungan Khusus Anak Korban Stigmatisasi dari Pelabelan 

terkait dengan Kondisi Orang Tuanya 

Pasal 59 ayat (2) huruf o dan Pasal 718 UU Perlindungan Anak 

mengatur perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban 

stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya 

dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan 

sosial. Kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan 

khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan 

terkait dengan kondisi Orang Tuanya hampir sama dengan kendala 

dalam implementasi perlindungan khusus bagi Anak korban jaringan 

terorisme yakni kurangnya respons pemerintah daerah dalam 

pengawasan pasca reintegrasi. Saat Anak yang menjadi korban 

stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya 
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kembali ke masyarakat maka tanggung jawab beralih ke pemerintah 

daerah. Namun pemerintah daerah belum siap dalam hal anggaran 
dan keamanan wilayah. 

[, Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak 

Koordinasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak 
merupakan hal yang mutlak diperlukan mengingat pemenuhan hak 
Anak dan perlindungan khusus Anak merupakan isu lintas sektoral 
dan multidimensi. Namun, dalam pelaksanannya masih ditemui 
kendala berupa ego sektoral di pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak; lemahnya 
koordinasi penanganan kasus Anak oleh pemerintah daerah; 
terdapatnya tumpang tindih kewenangan dalam internal maupun 
eksternal lembaga penyelenggara perlindungan Anak di pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah; belum teringrasinya data antara 
para pemangku kepentingan perlindungan anak; dan tidak 
diperbaharuinya data anak yang mengalami kekerasan dalam 
SIMFONI PPA. 

k. Urgensi Pembentukan KPAID 

Masih terdapat pro dan kontra mengenai urgensi pembentukan 
KPAID. KPAI dan KPAID Kabupaten Bandung Barat berpandangan 
bahwa pembentukan KPAID sangat penting guna optimalnya 
pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Namun, 
DP3AK Provinsi Jawa Timur dan DP3AK Provinsi Jawa Barat 

memandang bahwa pembentukan KPAID tersebut berpotensi 
menimbulkan tumpang tindih dalam hal pengawasan karena fungsi 
pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak tersebut juga 
dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur dan DP3AK Provinsi Jawa 
Barat. Sehingga pembentukan KPAID tidak diperlukan. Hal tersebut 
juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVll/2019. 

I. Pelaksanaan Kebiri Kimia 

Pelaksanaan kebiri kimia masih belum dapat dilaksanakan 
karena belum ada petunjuk teknis bagi dokter untuk melakukan 
eksekusi, masih adanya pertentangan dari organisasi profesi dokter 
(IDI) terkait tindakan kebiri kimia, dan belum ada dokter atau tenaga 
medis yang tersertifikasi melakukan tindakan kebiri kimia. 
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3. Pendanaan 

a. Pendanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak 

Terkait dengan dukungan anggaran dari pemerintah dan 

pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan perlindungan 

anak telah diatur dalam Pasal 71E UU Perlindungan Anak. Dalam 

pelaksanaanya masih ditemukan beberapa kendala diantaranya 

minimnya dukungan anggaran dalam hal penyediaan lembaga 

rehabilitasi sosial khususnya untuk anak terlantar; minimnya 

dukungan anggaran untuk pendampingan sosial; minimnya dukungan 

anggaran untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang 

memerlukan perlindungan khusus; dan alokasi anggaran untuk 

penyelenggaraan perlindungan anak belum menjadi prioritas 

pemerintah daerah. 

b. Dana Desa 

Dukungan anggaran dalam penyelenggaraan perlindungan anak 

selain dari APBN, APBD, dan sumber dana lain yang sah dan tidak 

mengikat juga dapat diperoleh dari dana desa. Pengalokasian dana 

desa untuk penyelenggaraan perlindungan anak diatur lebih lanjut 

dalam Permendesa Penetepan Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

Namun, dalam implementasinya masih adanya kekhawatiran dari 

pemerintah desa untuk mengalokasikan dana desa dalam 

penyelenggaraan perlindungan anak karena belum adanya petunjuk 

teknis mekanisme pengalokasian dana desa untuk penyelenggaraan 

perlindungan anak tersebut. Selain itu, pengalokasian dana desa saat 

rm masih tertuju pada masalah infrastruktur belum pada 

kesejahteraan dan perlindungan Anak. 

4. Sarana dan Prasarana 

a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Data Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak 

Pasal 22 UU Perlindungan Anak mengamanatkan kewajiban dan 

tanggung jawab yang salah satunya kepada pemerintah daerah untuk 

memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan 

perlindungan anak. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa 

kendala dalam kaitannya dengan sarana dan prasarana di antaranya 

tidak adanya tempat untuk melaksanakan kegiatan Forum Anak di 

daerah; minimnya ketersediaan LPKA, LPAS, dan LPKS/LPSA untuk 

ABH, minimnya ketersediaan ruang pelayanan khusus anak di Polres 

tingkat kabupaten/kota; minimnya ketersediaan ruang pelayanan 

khusus anak di Polres tingkat kabupaten/kota; minimnya rumah 
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aman anak (shelter) di tingkat kabupaten/kota; dan data kasus Anak 
yang belum terintegrasi secara baik. 

b. Kualitas dan Kuantitas SOM Penyelenggara Perlindungan Anak 

Selain sarana dan prasarana, Pasal 22 UU Perlindungan Anak 
juga mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan 
pemerintah daerah untuk mendukung ketersediaan SOM dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam pelaksanaannya, 
ketersediaan SOM masih minim sehingga menyebabkan 
penyelenggaraan perlindungan anak menjadi terhambat. Minimnya 
ketersediaan SOM tersebut diantaranya minimnya jumlah tenaga 
pendamping seperti Peksos dan Psikolog di tingkat kabupaten/kota; 
kurang meratanya SOM Peksos; dan masih banyaknya Penyidik Anak, 
Jaksa Anak, dan Hakim Anak yang belum tersertifikasi dan jumlahnya 
masih sangat minim. 

5. Budaya Hukum 

a. Partisipasi Anak 

UU Perlindungan Anak menjamin hak Anak yang salah satunya 
untuk berpartisipasi atau menyampaikan pendapat. Partisipasi Anak 
tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri PPPA dengan menerbitkan 
Permen PPA Penyelenggaraan Forum Anak. Di mana Forum Anak 
merupakan media, wadah,atau pranata untuk memenuhi hak 
partisipasi Anak tersebut. Akan tetapi, hal ini masih sulit 
diimplementasikan karena belum semua Anak Indonesia dapat 
berperan aktif menyampaikan aspirasinya untuk pengembangan 
dirinya. Hal tersebut dikarenakan budaya patriarki di Indonesia yang 
masih menempatkan Anak berada di bawah kontrol orang dewasa 
dan mengharuskan Anak patuh pada perintah orang tua. Selain itu, 
keterlibatan Anak di Musrenbang dan diskusi di tingkat legislatif juga 
masih kurang terlihat. 

b. Pencegahan Pernikahan pada Usia Anak 

Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak salah satunya mengatur 
mengenai kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua untuk mencegah 
terjadinya pernikahan pada usia Anak. Namun dalam 
pelaksanaannya, pernikahan pad a usia Anak masih sering terjadi yang 
berdampak pada kesehatan mental, kesehatan reproduksi Anak 
tersebut, dan menjadi pemicu meningkatnya kasus kekerasan pada 
Anak sebagai akibat kurangnya kesiapan mental Anak yang menikah 
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XXI 

pada usia dini dalam mengasuh, mendidik, merawat, dan melindungi 
Anak. 

c, Peran Serta Masyarakat dalam Pemenuhan Anak dan Penghindaran 

Stigma Negatif terhadap Anak 

Pasal 72 UU Perlindungan Anak mengatur tentang peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, 
dalam pelaksanaannya pemahaman masyarakat atas pemenuhan hak 
Anak dan penghindaran Anak dari stigma negatif masih sangat minim. 

Permasalahan yang sering ditemui yaitu masih banyaknya Anak yang 
belum memiliki Akta Kelahiran dan masih banyaknya masyarakat 
yang memberikan stigmatisasi negatif khususnya kepada ABH, Anak 

Penyandang Oisabilitas, Anak dari agama minoritas yang berdampak 
buruk bagi perkembangan psikologis Anak. 

d. Peran Media Massa dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak 

Pasal 72 ayat (5) UU Perlindungan Anak pada pokoknya 

mengatur tentang peran media massa dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak. Dalam pelaksanaannya, untuk kerahasiaan 
identitas Anak masih sulit dilaksanakan karena masih banyak media 
baik cetak maupun elektronik yang mengekspos identitas ABH, 
sehingga berdampak pada munculnya stigma negatif di masyarakat. 
Bahwa seringkali Anak menjadi objek eksplotasi dengan 
mempublikasi wajah, alamat, dan sekolah yang berdampak buruk 
bagi Anak dan keluarga. Hal ini tanpa melihat kepentingan terbaik 
bagi Anak. 

e. Peran Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak 

Pasal 72 ayat (6) UU Perlindungan Anak pada pokoknya 

mengatur mengenai peran Dunia Usaha dalam penyelenggaran 
perlindungan anak. Oalam implementasinya, peran Ounia Usaha 
dalam penyelenggaraan perlindungan anak tersebut belum berjalan 
dengan baik yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya Dunia 
Usaha masih berorientasi pada sisi ekonomi; belum adanya sosialisasi 
standar untuk produk yang aman bagi anak, termasuk produk 
mainan, produk buku, serta produk makanan yang dilakukan oleh 
kementerian/lembaga terkait; belum adanya aturan khusus baik di 
tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengenai program 
program terintegrasi yang dapat membantu memaksimalkan peran 
Dunia Usaha dalam menyediakan produk-produk yang ramah Anak; 
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dan masih banyak produk makanan dan minuman yang belum 
memenuhi standar kesehatan. 

C. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU 
Perlindungan Anak, masih ditemukan beberapa permasalahan baik dalam 
substansi UU Perlindungan Anak maupun dalam implementasinya. Ditinjau 
dari segi substansi, terdapat beberapa ketentuan pasal yang harus 
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini 
dan juga perlu melakukan perubahan dan penambahan terhadap beberapa 
pasal dalam UU Perlindungan Anak. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam 
UU Perlindungan Anak dapat memenuhi asas dalam UU PPP dan tujuan 
pembentukannya dapat tercapai. 

Selain itu, ditinjau dari sisi implementasi juga masih ditemukan 
beberapa permasalahan diantaranya belum adanya koordinasi yang baik 
antar kementerian/lembaga dan OPD yang ada di daerah dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak; subjek Penyelenggara Perlindungan 
Anak yang belum optimal melaksanakan kewajiban dan tanggung 
jawabnya; belum optimalnya pelaksanaan kebiri kimia; pemenuhan 
terhadap hak-hak Anak belum optimal; minimnya dukungan anggaran 
dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak; dukungan sarpras 
dan ketersediaan SDM yang masih terbatas; masih banyaknya pernikahan 
di usia Anak; dan belum optimalnya peran serta masyarakat, media massa, 
dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 

Permasalahan tersebut tidak hanya berpengaruh pada 
penyelenggaraan perlindungan anak namun juga tidak memberikan 
jaminan kepastian hukum dan tidak mengedepankan kepentingan terbaik 
bagi Anak. Hal tersebut tentunya harus segera diatasi untuk dapat 
mewujudkan penyelenggaraan perlindungan anak yang menjamin 
pemenuhan terhadap hak-hak Anak dan mengedepankan kepentingan 
terbaik bagi Anak guna tercapainya tujuan perlindungan anak. Oleh karena 
itu, perubahan UU Perlindungan Anak perlu dilakukan dengan 
menyesuaikan pada dinamika hukum yang ada, peraturan perundang 
undangan yang berlaku, dan kebutuhan pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, kami memberikan rekomendasi 
sebagai evaluasi terhadap UU Perlindungan Anak dengan rekomendasi 
sebagai berikut. 
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D. Rekomendasi 

1. Substansi Hukum: 

a. perlu dilakukannya harmonisasi antara UU Perlindungan Anak 

dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur 
tentang definisi Anak khususnya terkait batasan usia Anak; 

b. perlu penambahan berupa penjelasan mengenai maksud dari frasa 
"bontuon biaya dan/atau fasilitas lain" dalam Penjelasan Pasal 38 
ayat (2) UU Perlindungan Anak; 

c. perlu adanya penambahan frasa "atau Wali" setelah frasa "Orang 
Tua" dalam Pasal 458, Pasal 47, dan Pasal 49 UU Perlindungan Anak; 

d. perlunya penyesuaian terkait Pasal 48 UU Perlindungan Anak yang 
mengatur mengenai Wajib Belajar dalam UU Perlindungan Anak dan 
UU Sisdiknas; 

e. perlu adanya penambahan pengaturan khususnya dalam Pasal 59 
avat (2) UU Perlindungan Anak dengan menambahkan Anak korban 
kejahatan siber ke dalam klaster Anak yang memerlukan 
perlindungan khusus. Penambahan pengaturan tersebut juga diikuti 
dengan penambahan pasal yang mengatur mengenai larangan 
kejahatan siber pad a Anak dan pasal yang memuat sanksi pidananya; 

f. perlu adanya perubahan pada frasa "anak yang menyandang cacat" 
dalam Pasal 62 huruf b UU Perlindungan Anak menjadi menjadi frasa 
"Anak Penyandang Disabilitas" sesuai dengan amanat Pasal 148 UU 
Penyandang Disabilitas; 

g. diusulkan untuk diberikan penjelasan dalam Pasal 2 UU Perlindungan 
Anak terkait asas non-diskriminasi sebagaimana juga diatur dalam 

KHA. Sehingga, kata "diskiriminatif' dalam Pasal 76A UU 
Perlindungan Anak dapat diartikan dengan mengacu pada penjelasan 
asas non-diskriminasi dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak. 

h. perlu adanya perubahan dalam rumusan Pasal 81 avat (7), ayat (8), 
dan ayat (9). Pasal 81A, Pasal 82 avat (6), ayat (7), dan ayat (8), serta 
Pasal 82A UU Perlindungan Anak dengan menghapus frasa "tindakan" 
yang melekat pada rumusan sanksi kebiri kimia, pemasangan alat 

pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dan mengganti menjadi frasa 
"pidana tam bah an". 

i. dilakukan penyesuaian rumusan nominal pidana denda dalam Pasal 
83 UU Perlindungan Anak merujuk pada nominal rumusan pidana 
denda dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU TPPO; 

j. dilakukan penyesuaian rumusan nominal pidana denda dalam Pasal 
89 ayat (1) UU Perlindungan Anak merujuk pada nominal rumusan 
pidana denda dalam Pasal 133 ayat (1) UU Narkotika; 
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k. perlu adanya pengaturan mengenai sanksi bagi media massa yang 

mempublikasikan identitas Anak dalam UU Perlindungan Anak; 

I. perlu adanya pengaturan mengenai batas waktu penetapan 

peraturan pelaksana dalam UU Perlindungan Anak agar sesuai 

dengan amanat Pasal 74 ayat (1) UU PPP; 

m. perlunya harmonisasi antara UU Perlindungan Anak dengan UU 

Pemda khususnya terkait kewenangan Kemensos dan/atau dinas 

sosial dalam hal penanganan rehabilitasi sosial untuk anak korban 

yang memerlukan perlindungan khusus; dan 

n. perlu harmonisasi antara pengaturan dalam UU Perlindungan Anak 

dengan KUHAP khususnya terkait pelaporan tindak pidana yang 

dilakukan oleh suatu badan hukum khususnya KPAI atau KPAID. 

2. Struktur Hukum/Kelembagaan: 

a. perlunya peningkatan dari s1s1 koordinasi baik antara 

kementerian/lembaga terkait maupun OPD yang ada didaerah dalam 

hal penyelenggaraan perlindungan Anak dan perlindungan khusus 

terhadap Anak; 

b. perlunya peningkatan komitmen dari pemerintah dan pemerintah 

daerah dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi 

dukungan sarana dan prasarana serta ketersediaan SDM 

penyelenggaraan perlindungan anak maupun perlindungan khusus 

bagi Anak; 

c. perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada pihak-pihak 

terkait perlindungan Anak seperti Orang Tua dan masyarakat tentang 

pentingnya pemenuhan terhadap hak-hak Anak dan perlindungan 

Anak dari segala kekerasan dan diskriminasi; 

d. perlunya optimalisasi dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk 

terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang 

pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran sebagai identitas Anak. 

e. pembentukan KPAID tidak bersifat wajib bagi pemerintah daerah. Hal 

tersebut juga sejalan dengan pandangan hukum Mahkamah 

Konstitusi yang menyatakan bahwa pembentukan KPAID tetap 

dipertahankan bersifat "tidak wajib" karena prioritas pemerintah 

daerah yang berbeda-beda dan terbatasnya anggaran di daerah. 

f. pemerintah melalui Kementerian Kesehatan perlu segera membuat 

petunjuk teknis yang mengatur tentang eksekusi tindakan kebiri 

kimia, penyamaan persepsi pemerintah dengan IDI terkait tindakan 

kebiri kimia, dan sertifikasi dokter atau tenaga medis yang melakukan 
tindakan kebiri kimia. 
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3. Pendanaan: 

a. Diperlukan penguatan komitmen dari pemerintah dan pemerintah 
daerah untuk melaksanakan kewajibannya dalam menyediakan dana 

penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, pemerintah dan 
pemerintah daerah perlu juga mengoptimalkan sumber dana lainnya 
di luar APBN atau APBD dengan menjalin kerjasama dengan Dunia 
Usaha guna mendukung ketersediaan dana penyelenggaraan 
perlindungan anak. 

b. diperlukan adanya petunjuk teknis sebagai dasar acuan bagi 
pemerintah desa agar dapat mengalokasikan dana desa untuk 
penyelenggaraan perlindungan anak. 

4. Sarana dan Prasarana: 

a. diperlukan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan 
pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung 
jawabnya dengan optimal guna memenuhi kebutuhan sarana dan 
prasarana serta ketersediaan SDM dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak; 

b. diperlukan koordinasi dan kerjasama antar kementerian/lembaga 
baik pada tingkat pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak khususnya koordinasi dan kerjasama dalam hal 
pengintegrasian data kasus Anak; dan 

c. diperlukan perencanaan yang baik sampai dengan pengawasan 
yang dilakukan secara berkala baik oleh pemerintah maupun 
pemerintah daerah dalam menyediakan ketersediaan SDM yang 
merata baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 

5. Budaya Hukum 

a. optimalisasi dari sisi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat 
khususnya Orang Tua tentang partisipasi Anak; 

b. optimalisasi dari sisi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat 
khususnya Orang Tua tentang pentingnya peran Orang Tua dalam 
mencegah terjadinya pernikahan pada usia Anak; 

c. diperlukan peningkatan komitmen dari masyarakat untuk berperan 
aktif dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui sosialisasi 
dan edukasi kepada masyarakat tentang peranan pentingnya dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak; 

d. perlu adanya sanksi yang tegas kepada media massa yang 
mempublikasikan identitas ABH; dan 
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e, perlu penguatan dari slsl pengawasan baik oleh pemerintah atau 
pemerintah daerah yang berkoordinasl dengan lembaga 
pengawasan yang berperan dalam quality control produk yang 
aman untuk Anak. Selain itu, perlu adanya sanksl tegas kepada 
perusahaan yang memproduksl produk yang tidak Aman untuk 
Anak . 
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A. Peraturan Perundang-Undangan 

1. UUD NRI Tahun Undang-Undang Dasar Negara Republik 
1945 Indonesia Tahun 1945. 

2. UU Perkawinan 

3. UU Kesejahteraan 
Anak 

4. KUHAP 

5. UU Pers 

6. UU HAM 

7. UU Perlindungan 
Anak 

8. uu 

Ketenagakerjaan 
9. UU Pemberantasan 

Tindak Pidana 
Terorisme 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan sebagaimana telah 
diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Norn or 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 
tentang Pers 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak jo. Undang 

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak Menjadi 
Undang-Undang 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme Menjadi Undang-Undang 
sebagaimana diubah dengan Undang 
Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
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10. UU Sisdiknas 

11. UU Perlindungan 
Saksi dan Karban 
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16. UU Kepemudaan 

17. UU PPP 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Karban 
sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korb an 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang 
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Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi 
Elektronik 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika sebagaimana diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 
tentang Kepemudaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
Undangan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
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18. UU SPPA 

19. UU MD3 

20. UU Pemda 

21. UU Penyandang 

Disabilitas 

22. UU Pemilu 

23. KUH Perdata 

24. KUHP 

25. PP Pelaksanaan 

Pengangkatan 

Anak 

26. PP Perangkat 

Daer ah 

27. PP Koordinasi 

Perlindungan Anak 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang- 

Undangan. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Si stem Peradilan Pidana Anak 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(Burgerlijk Wetboek voor lndonesie) 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

( Wetboek van Stafrecht) 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Koordinasi 
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28. PP Kebiri Kimia 

29. Perpres 

Persyaratan dan 

Tata Cara 

Pendaftaran 

Penduduk dan 

Pencatatan Sipil 

30. lnpres Pelaksanaan 

Program Simpanan 

Keluarga Sejahtera, 

Program Indonesia 

Pintar, dan 

Program Indonesia 

Se hat 

31. Permen 

Kebijakan 

Partisipasi 

dalam 

Pembangunan 

32. Permendesa 

Penetepan 

Prioritas 

Penggunaan Dana 

Desa 

33. Permendagri KIA 

34. Permendikbud 

Program Indonesia 

Pintar 

35. Perma Pedoman 

Mengadili 

Dispensasi Kawin 

36. Permen PPPA 

Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan 

Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi 

Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman 

ldentitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap 

Anak 

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 

tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Pelaksanaan Program Simpanan 

Keluarga Sejahtera, Program Indonesia 

Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk 

membangun keluarga produktif 

Peraturan Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 

Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi 

Anak dalam Pembangunan 

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 

2015 tentang Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 

Tahun 2016 tentang Kartu ldentitas Anak 

Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Program Indonesia Pintar 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi 

Kawin 

Peraturan Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 

PPPA 

Anak 
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Forum Anak 

37. Tatib DPR RI 

18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Forum Anak 

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Tata Tertib 

Hasanuddin 

Akademisi Fakultas Hukum Universitas 

Padjajaran 

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, 

lnformasi, dan Partisipasi Anak Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

FH 

FH 

Akademisi FH 

UN PAD 

Asdep Pemenuhan 

Hak Sipil, lnformasi, 

dan Partisipasi 

Anak Kementerian 

PPPA 

4. 

2. Akademisi 

UNAIR 

3. Akademisi 

UN HAS 

5. 

B. Kementerian/Lembaga: 

1. Akademisi FH UI Akademisi Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia 

Akademisi Fakultas Hukum Universitas 

Airlangga 

Akademisi Fakultas Hukum Universitas 

7. 

9. 

6. 

8. 

Perumusan Kebijakan 

Anak Kementerian 

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas 

Pengasuhan dan lingkungan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Asisten Deputi 

Pemenuhan Hak 

Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi 

Khusus Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak 

Dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas 

Kesehatan dan Pendidikan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Asdep Pemenuhan 

Hak Anak Atas 

Kesehatan dan 

Pendidikan 

Kementerian PPPA 

Asdep Pemenuhan 

Hak Anak Atas 

Pengasuhan dan 

Lingkungan 

Kementerian PPPA 

Asdep 

Perlindungan Anak 

Kondisi Khusus 

Kementerian PPPA 

Asdep 

Perlindungan 

Khusus Anak Dari 

Kekerasan 

Kementerian PPPA 

10. Asdep Perumusan 

Kebijakan 
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Perempuan 

Kependudukan 

Perempuan, 

Pemberdayaan 

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan 

Perlindungan Khusus Anak Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Badan Nasional Penanggulangan Terarisme 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Badan Pusat Statistik 

Detasemen Khusus 88 Antiterar Kepolisian 

Republik Indonesia 

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto 

dan 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 

Kabupaten Maras 

Direktorat Pencatatan Sipil Kementerian 

Dalam Negeri 

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak 

Kementerian Sosial 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus 

Direktorat Reserse Kriminal Umum 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, dan Pengendalian 

Penduduk, dan Keluarga Berencana Pravinsi 

Sulawesi Selatan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Maras 

Din as Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 

Pravinsi Jawa Barat 

Dinas Pemberdayaan 

Perlindungan Anak dan 

Pravinsi Jawa Timur 

Dinas Pemberdayaan 

Perlindungan Anak dan 

Masyarakat 

Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak 

25. DP3AK Pravinsi 

Jawa Timur 

23. DP3A Kabupaten 

Maras 

24. DP3AKB Provinsi 

Jawa Barat 

26. DP3AMP 

Pemenuhan Hak 

Anak Kementerian 

PPPA 

11. Asdep Perumusan 

Kebijakan 

Perlindungan 

Khusus Anak 

Kementerian PPPA 

12. BNPT 

13. BPJS 

14. BPS 

15. Densus 88 

16. Dinsos Kabupaten 

Mojokerto 

17. Dinsosnakertrans 

Kabupaten Maras 

18. Dit. Pencatatan 

Sipil Kemendagri 

19. Dit. Rehsos 

Kemensos 

20. Ditreskrimsus 

21. Ditreskrimum 

22. DP3A Dalduk KB 

Pravinsi Sulawesi 

Selatan 

27. DP5A 

Surabaya 

Kata Dinas Pengendalian Penduduk 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kata Surabaya 
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28. IDI 

29. ILO 

30. Kemendagri 

31. Kemendikbud 

32. Kemenkumham 

33. Kemensos 

34. Kementerian PPPA 

35. KPAID Ka bu paten 

Bandung Barat 

36. KPAI 

37. LBH Makassar 

38. LKSA 

39. LPAI 

40. LPAJabar 

41. LPA Jatim 

42. LPAS 

43. LPKA 

44. LPKS 

45. LPSK 

46. PN Mojokerto 

47. Polda 

48. Polda Jabar 

49. Polda Sulsel 

so. Pol res 

51. Polsek 

52. PPTP2A 

53. P2TP2A Ka bu paten 

Bandung Barat 

54. ULRSAPD 

lkatan Dokter Indonesia 

International Labour Organization 

Kementerian Dalam Negeri 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Kementerian Sosial 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten 

Bandung Barat 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

Lembaga Bantuan Hukum Makassar 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia 

Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat 

Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur 

Lembaga Penempatan Anak Sementara 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan 

Sosial 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

Pengadilan Negeri Mojokerto 

Kepolisian Daerah 

Kepolisian Daerah Jawa Barat 

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan 

Kepolisian Resort 

Kepolisian Sektor 

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan 

Perempuan dan Anak 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak Kabupaten Bandung 

Ba rat 

Unit Layanan Rehabilitasi Sosial untuk Anak 

Penyandang Disabilitas 

(. Frasa 

1. ABH Anak yang Berhadapan dengan Hukum 

2. AKI Angka Kematian lbu 

3. BAP Berita Acara Pemeriksaan 

4. APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

5. APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
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6. CSR 
7. DAK 
8. FAD 

9. HIV/AIDS 

10. KAUR Kesra 
11. KBBI 
12. KIA 
13. KOMPAK 
14. KPAID 
15. KPPS 

16. KPPSLN 

17. KTP-el 
18. LSM 
19. Mendagri 
20. Mendikbud 

21. Musrenbang 
22. NAPZA 
23. NSPK 
24. ODHA 
25. OPD 
26. PATBM 

27. Peksos 
28. Perpres 
29. PGTC 
30. PGTS 
31. PIP 
32. pp 

33. PPK 
34. PPLN 

35. PPS 
36. PRA 
3 7. Prolegnas 
38. Puskesmas 
39. PUSPA 

40. PUSPAGA 
41. RPJMD 

Corporate Social Responsibility 

Dana Alokasi Khusus 
Forum Anak Desa 

Human Immunodeficiency Virus/ Acquired 

lmmuno Deficiency Syndrome 

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat 
Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Kartu ldentitas Anak 
Komunitas Peduli Anak 
Komisi Perlindungan Anak Daerah 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 
Luar Negeri 
Kartu Tanda Penduduk Elektronik 
Lembaga Swadaya Masyarakat 
Menteri Dalam Negeri 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif 
Norma, Standar, Prosedur, Kriteria 
Orang Dengan HIV/AIDS 
Organisasi Perangkat Daerah 
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis 
Masyarakat 
Pekerja Sosial 
Peraturan Presiden 
Peksos Goes To Community 

Peksos Goes To School 

Program Indonesia Pintar 
Peraturan Pemerintah 
Panitia Pemilihan Kecamatan 
Panitia Pemilihan Luar Negeri 

Panitia Pemungutan Suara 
Puskesmas Ramah Anak 
Program Legislasi Nasional 
Pusat Kesehatan Masyarakat 

Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan 
Perempuan dan Anak 
Pusat Pembelajaran Keluarga 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
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42. RPJMN 

43. SARA 

44. SDM 

45. SPM 

46. SIKS-NG 

47. SIM 

48. SIMFONI PPA 

49. SNPHAR 

SO. SOP 

51. SPM 

52. SRA 

53. Susenas 

54. Prolegnas 

SS. TEPAK 

56. Unit PPA 

57. UPT 

58. WNA 

59. WNI 

Daerah 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional 

suku, ras, agama, dan antar-golongan 

Sumber Daya Manusia 

Standar Pelayanan Minimal 

Sistem lnformasi Kesejahteraan Sosial Next 

Generation 

Surat lzin Mengemudi 

Sistem lnformasi Online Perlindungan 

Perempuan dan Anak 

Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan 

Remaja 

Standar Operasional Prosedur 

Standar Pelayanan Minimal 

Satuan Pendidikan Ramah Anak 

Survey Sosial Ekonomi Nasional 

Program Legislasi Nasional. 

Temu Penguatan Anak dan Keluarga 

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 

Unit Pelaksana Teknis 

Warga Negara Asing 

Warga Negara Indonesia 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk di 
dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan 
perlindungan dan pemenuhan hak Anak. Jaminan perlindungan dan 
pemenuhan hak Anak tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 288 ayat 
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 
Tahun 1945) yang menyebutkan bahwa "setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dor! kekeraso» don diskriminasi". Selaln ditegaskan dalam 
UUD NRI Tahun 1945, jaminan perlindungan dan pemenuhan hak Anak 
juga terdapat pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan 
baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini 
dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu 
pengesahan Koovensi Hak Anak melalui Keputusan Presfden Nomor 36 
Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child 
(Konvensi tentang Hak-Hak Anak). 

5ebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, pemerintah telah 
mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 201& tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 201& tentang 
Perl!bahan Kedua Atas Undang-Undang NomO!" 23 Tatum 2002 tentang 
Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (UU Perlindungan Anak). 

Lahirnya UU Perlindungan Anak dilatarbelakangi pertimbangan 
bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari 
kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Namun, dalam perjalanannya UU Perlindungan 
Anak dirasa belum dilaksanakan secara efektif karena masih adanya 
tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait 
dengan definisi Anak dan masih maraknya kejahatan terhadap Anak di 
masyarakat yang salah satunya adalah kejahatan seksual. Sehingga melalui 
perubahannya, UU Perlindungan Anak mempertegas tentang perlunya 
pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap 
Anak. Hal ini dimaksudkan agar mampu memberikan efek jera dan 
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mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, 
psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. 

Namun, pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku 
kejahatan terhadap Anak juga belum mampu menurunkan tingkat 
kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Sehingga, negara perlu 
mengambil langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya 
memberikan pemberatan sanksi pidana, tetapi juga menerapkan bentuk 
pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, 
pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku 
kekerasan seksual tehadap anak. Hal tersebut guna memberikan efek jera 
terhadap pelaku dan mencegah terjadi kekerasan seksual terhadap Anak. 

UU Perlindungan Anak terdiri atas 14 bab dan 93 pasal yang 
mengatur mengenai Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Hak dan 
Kewajiban Anak, Kewajiban dan Tangung Jawab, Kedudukan Anak, Kuasa 
Asuh, Perwalian, Pengasuhan dan Pengangkatan Anak, Penyelenggaraan 
Perlindungan, Peran Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 
Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. Kemudian 
dalam perubahannya yang pertama, UU Perlindungan Anak menambahkan 
3 bab dan 16 pasal yang mengatur mengenai pendanaan; koordinasi, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan larangan. Selanjutnya dalam 
perubahannya yang kedua, UU Perlindungan Anak ditambahkan 2 pasal 
terkait tindakan kebiri kimia, rehabilitasi, dan pemasangan alat pendeteksi 
elektronik. 

Beberapa pasal dalam UU Perlindungan Anak maupun 
perubahannya mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan yang 
akan diuraikan pada Tabel 1 berikut: 

NO. 

1. 

PASALVANG 

MINGAMANATKAN 

Pasal 33 ayat (5) 

Ketentuan mengenai syarat don 
tata cara penunjukan wali 
sebagaimana dimaksud do/am 
ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 

PERATURAN PElAKSANA 

Peraturan Pemerintah Nomor 
29 Tahun 2019 tentang Syarat 
dan Tata Cara Penunjukan 
Wali. 

label 1. 

Peraturan Pelaksana UU Perllndungan Anak 

w PEIWNDUN6AN ANAi( 

21 
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2. Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 
54 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan mengenai bimbingan Pelaksanaan Pengangkatan 
don pengawasan sebagaimana Anak (PP Pelaksanaan 
dimaksud do/am ayat (1) diatur Pengangkatan Anak) 

dengan Peraturan Pemerintah. 

PERUIAHAN PERTAMA UU PERUNDUNGAN ANAIC 

NO. 

L 

2. 

3. 

PASAlYANG 

MENGAMANATKAN 

Pasal I Angka 9 yang mengubah 

ketentuan Pasal 21 ayat (6) UU 

Perlindungan Anak 

Ketentuan lebih /anjut mengenai 
kebijakan kabupaten/koto loyok 
Anok sebogoimona dimoksud 

pada oyot (5) diatur do/om 
Peraturon Presiden. 

Pasal I Angka 18 yang mengubah 
ketentuan Pasal 33 ayat (5) UU 
Perlindungan Anak 

Ketentuon lebih lonjut mengenai 

syorat don toto cara penunjukan 
Wali sebagaimano dimoksud 
podo ayat (1) diotur dengon 
Peroturon Pemerintoh. 

Pasal I Angka 19 yang disisipkan 
ketentuan Pasal 38A UU 
Perlindungan Anak 

PERATURAN PELAKSANA 

Belum ditetapkan namun 

terdapat Peraturan Menteri 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Nomor 
11 Tahun 2011 tentang 
Kebijakan Pengembangan 
Kabupaten/Kota Layak Anak 
yang mengatur substansi Pasal 
21 ayat (6) UU Perlindungan 

Anak 

Peraturan Pemerintah Nomor 
29 Tahun 2019 tentang Syarat 
dan Tata Cara Penunjukan 

Wali. 

Peraturan Pemerintah Nomor 
44 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pengasuhan 

Anak. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pelaksanaan pengasuhan Anak 
sebagaimana dimaksud do/am 
Posa/ 37 don Posa/ 38 diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

4. Pasal I Angka 22 yang disisipkan Belum ditetapkan namun 
ketentuan Pasal 41A UU terdapat PP Pelaksanaan 
Perlindungan Anak Pengangkatan Anak yang 
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5. 

6. 

7. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pelaksonaaan pengangkatan 

Anak sebagaimana dimaksud 

dalam Posa/ 39, Paso/ 40, don 

Posa/ 41 diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Pasal I Angka 51 yang disisipkan 

ketentuan Pasal 71C UU 

Perlindungan Anak 

Ketentuan /ebih lanjut mengenai 

Perlindungan Khusus bagi Anak 

sebagaimana dimoksud do/am 

Posa/ 59 sampai dengan Paso/ 

718 diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Pasal I Angka 51 yang disisipkan 

ketentuan Pasal 710 ayat (2) UU 

Perlindungan Anak 

Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pelaksanaan restitusi 

seboqaimano dimaksud poda 

ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Pasal I Angka 57 yang disisipkan 

ketentuan Pasal 73A ayat (3) UU 

Perlindungan Anak 

merupakan 

pelaksanaan dari 

Pasal 41 ayat 

Perlindungan Anak. 

peraturan 

ketentuan 

(2) uu 

Peraturan Pemerintah Nomor 

59 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Koordinasi 

Perlindungan Anak. 

Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Restitusi Bagi 

Anak Yang Menjadi Korban 

Tlndak Pidana. 

Belum ditetapkan namun 

terdapat Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Nomor 

4 Tahun 2017 tentang 

Perlindungan Khusus Bagi 

Anak Penyandang Disabilitas. 

8. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai 

penye/enggaraan kaardinasi 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Pasal I Angka 59 yang mengubah 

ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU 

Perlindungan Anak 

Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Peraturan Presiden Nomor 61 

Tahun 2016 tentang Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia. 
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kelengkapan organisasi, 
mekanisme kerja, dan 
pembiayaan diatur dengan 
Peraturan Presiden. 

PERUMHAN IIEDUA UU PERUNDUN6AN ANAK 

NO. PASAL YANG PERATURAN PElAKSANA 

MENGAMANATKAN 

1. Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 
70 Tahun 2020 tentang Tata 

Selain terhadap pelaku Cara Pelaksanaan nndakan 
sebagaimana dimaksud pada Kebiri Kimia, Pemasangan Alat 
ayat (3), penambahan 1/3 Pendeteksi Elektronik, 
(sepertiga) dari ancaman pidana Rehabilitasi, dan Pengumuman 
juga dikenakan kepada pelaku ldentitas Pelaku Kekerasan 
yang pemah dipidana karena Seksual Terhadap Anak. (PP 
melakukan tindak pidana Kebiri Kimia) 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 760. 

2. Pasal 82 ayat (3) PP Kebiri Kimia 

Se lain terhadap pelaku 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat {21, penambahan 1/3 
(sepertiga) dari ancaman pidana 
juga dikenakan kepada pe/aku 
yang pernah dipidana karena 
melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76£. 

Dalam kurun waktu 18 (delapan belas) tahun berlakunya UU 
Perlindungan Anak, yaitu sejak diundangkan 22 Oktober 2002, terdapat 
beberapa undang-undang yang secara substansial berkaitan erat dengan 
UU Perlindungan Anak maupun perubahannya, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahon 
2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (UU Perkawinan); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
(UU Kesejahteraan Anakj; 
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO 
Convention Nomor 105 Concerning The Abolition of Forced Lobour 

(Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
(UU HAM); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO 
Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition ond Immediate 

Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi 
ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tlndakan Segera 
Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (UU Sisdiknas); 

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 
Perlindungan Saksi dan Korban); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 
Adminduk); 

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
nndak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO); 

11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (UU Narkotika); 

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan; 
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13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional 
Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The 

Involvement of Children in Armed CoofJict (Protokol Ops-ional 
Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik 

Bersenjata); 

14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional 
Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of 

Children, Child Prostitution ond Child Pornography {Protokol Opsional 
Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, dan Pornografi 

Anak); 

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (UU SPPA); 

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Namer 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Namer 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda); 

17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas); 

18. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor 

lndonesie) (KUH Perdata); 

19. Kitab Undang-Undang Hukurn Pidana (Wetboek van Stafrecht) 

(KUHP); 

20. Undang-Undang Namer 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 

Pemilu); 

21. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (UU 

Kepemudaan); dan 

22. Undang-Undang Namer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 
Ketenagakerjaan). 

UU Perlindungan Anak juga tel ah beberapa kali dilakukan pengujian 
di Mahkamah Konstitusi, di antaranya Perkara Nomor 18/PUU-111/2005, 
Nomor 6/PUU-XV/2017, Namer 33/PUU-XV/2017, dan Nomer 85/PUU 
XVll/2019 meskipun dari perkara-perkara tersebut belum ada Putusan 
Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan tersebut . .  Hal ini 
menunjukkan bahwa UU Perlindungan Anak mendapatkan reaksi dari 
masyarakat atas berlakunya beberapa pasal dalam undang-undang 

tersebut. 
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Memasuki 19 (sembilan belas) tahun berlakunya UU Perlindungan 
Anak, masih ditemukan beberapa isu dan permasalahan yang dapat 
ditinjau lebih lanjut melalui aspek substansi hukum, aspek struktur 
hukum/kelembagaan, aspek sarana dan prasarana, aspek pendanaan, dan 
aspek budaya hukum, antara lain sebagai berikut: 

1. Dalam aspek substansi hukum: 

a. Adanya perbedaan mengenai definisi Anak dalam UU 
Perlindungan Anak maupun dalam beberapa peraturan 
perundang-undangan lainnya seperti definisi Anak dalam KUH 
Perdata, KUHP, UU Kesejahteraan Anak, UU SPPA, dan UU HAM. 
Perbedaan definisi Anak tersebut berpotensi disharmoni dan 
menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya; 

b. Ketentuan Pasal 83 UU Perlindungan Anak yang berkaitan dengan 
sanksi pidana terkait perdagangan anak berpotensi disharmoni 
dengan pengaturan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU TPPO yang juga 
mengatur mengenai sanksi pidana terkait perdagangan anak 
karena adanya perbedaan nominal batasan minimal dan maksimal 
dalam penjatuhan pidana denda; 

c. Batas waktu penetapan peraturan pelaksanaan undang-undang 
tidak diatur dalam UU Perlindungan Anak. Hal tersebut 
bertentangan dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (UU PPP) yang menyebutkan bahwa "Do/am 
setiap Undang-Undang harus dicantumkan batas waktu 
penetapan Peraturan Pemerintah don peraturan lainnya sebagai 
pelaksanaan Undang-Undang tersebut. "; dan 

d. Terdapat ketidakjelasan mengenai klasifikasi/jenis sanksi kebiri 
kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi 
merupakan sanksi tindakan atau pidana tambahan. Ketidakjelasan 
tersebut menimbulkan potensi multitafsir dalam pelaksanaannya. 

2. Dalam aspek struktur hukum/kelembagaan: 

a. Belum optimalnya peran Orang Tua dalam melaksanakan 
kewajiban dan tanggung jawabnya dalam hal pencegahan 
perkawinan pada usia Anak; 

ICIIJllln dan EvalU8sl Pemanta ... n Pelaks•na•n 

Undant-Undanc Nomor 23 lilhun 2002 titntan1 Pertindunpn Anak 
S.bmpim11na t. .. h Diubah T•nikhir denpn Undana-Undanc Nomar 17 Tahw, 2016 

Pusat Pemlintauan Pe&.ksanun l.Jndant-t,lncena Badin KeahU.n, Sekrebirim: Jendlir.111 OPR RI 



b. Kurangnya koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah dan 
kementerian/lembaga dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak berakibat tidak adanya 
sinergitas dan berimplikasi pada kurang optimalnya 
penyelenggaraan perlindungan anak; dan 

c, Pelaksanaan kebiri kimia yang masih menemui kendala dalam 
pelaksanaannya karena masih menimbulkan pro dan kontra. 

3. Dalam aspek sarana dan prasarana: 

a. Minimnya sarana dan prasarana dalam penanganan Anak yang 
Berhadapan dengan Hukum (ABH) seperti ketersediaan Lembaga 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial {LPKS), Lembaga 
Penempatan Anak Sementara (LPAS), ruang pelayanan khusus 
Anak, dan rumah aman anak (shelter), serta ketersediaan ruangan 
ramah Anak di Kepolisian Resort (Polres) dan Kepolisian Sektor 
(Polsek) yang mengakibatkan terhambatnya penanganan ABH; 

b. Minimnya kualitas dan kuantitas dari Pekerja Sosial (Peksos) yang 
melakukan pendampingan terhadap anak korban mulai dari 
pengobatan sampai dengan pasca pemulihan berdampak pada 
kecepatan penyidik menerima laporan sosial tentang anak korban 
dari Peksos guna melengkapi data penyelidikan; dan 

c. Data kasus kekerasan yang terjadi pada Anak baik pada tingkat 
pusat maupun daerah belum terintegrasi dengan baik yang 
mengakibatkan adanya perbedaan data kasus kekerasan pada 
Anak di tingkat pusat maupun daerah. 

4. Dalam aspek pendanaan 

Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan 
anak khususnya dalam hal penanganan anak terlantar di tingkat 
daerah saat ini belum menjadi prioritas pemerintah daerah, sehingga 
mengakibatkan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah belum 

terlaksana secara optimal karena minimnya anggaran. 

5. Dalam aspek budaya hukum: 

a. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak Anak 
yang berimplikasi pada tidak optimalnya peran masyarakat dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak; 
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b. Masih banyaknya masyarakat yang memberikan labelisasi/stigma 
negatif terhadap ABH yang berdampak pada psikologis anak 

tersebut; 
c. Masih banyaknya penyebarluasan informasi baik di masyarakat 

maupun media massa terkait identitas ABH tanpa memperhatikan 
kepentingan terbaik bagi Anak, berdampak buruk pada Anak 
tersebut yang disebabkan ketidaktahuan dan minimnya 
pemahaman masyarakat dan pelaku jurnalistik. 

d. Masih banyaknya dunia usaha yang memproduksi produk yang 
tidak aman untuk Anak; dan 

e. Masih kurangnya pemahaman Orang Tua tentang pentingnya 
pencegahan perkawinan dini pada usia Anak mengakibatkan 
banyak terjadinya perkawinan dini pada usia Anak yang justru 
menjadi salah satu penyebab banyaknya kekerasan yang terjadi 
pada Anak. 

Memperhatikan isu dan permasalahan tersebut di atas, Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang memiliki fungsi 
konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 
1945 ialah fungsi pengawasan berkewajiban untuk melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan suatu undang-undang sebagaimana diatur lebih 
lanjut dalam Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Namer 
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Namer 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Namer 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (UU MD3). 

Dalam rangka mendukung salah satu fungsi pengawasan DPR RI 
yaitu pengawasan pelaksanaan undang-undang sebagaimana diatur dalam 
UU MD3 dan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Namer 1 
Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR RI), Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) sebagai salah satu dari sistem 
pendukung (supporting system) di bidang keahlian kepada DPR RI telah 
melakukan pemantauan pelaksanaan undang-undang dengan melakukan 
pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Perlindungan Anak baik 

pada tingkat pusat dan daerah yang meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi 
Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan serta 3 (tiga) 
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kabupaten yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bandung Barat, dan 
Kabupaten Maros. 

Urgensi dilakukannya pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan 
Anak selain dikarenakan masih ditemukannya beberapa permasalahan 
dalam pelaksanaan UU Perlindungan Anak sebagaimana telah diuraikan di 
atas, kegiatan pemantauan juga dilakukan karena UU Perlindungan Anak 
masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024 
pada nomor urut ke-75 dengan pengusul DPR untuk dilakukan penyusunan 
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU 
Perlindungan Anak sehingga diperlukan data tentang hasil pemantauan 
dalam penyusunan naskah akademis RUU perubahannya. 

Dalam pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan Anak ini, 
Puspanlak UU telah mendapatkan data dan informasi dari instansi terkait 
baik di tingkat pusat maupun daerah serta beberapa lembaga masyarakat 
terkait yang akan diuraikan sebagaimana Tabel 2 berikut: 

NO. KEMENT£RIAN/l£MBAGA 

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan 

Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
1. Perlindungan Anak (Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan 

dan Lingkungan Kementerian PPPA) 

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak 

2. 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak 

Kementerian PPPA) 

3. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) 

Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Dari Kekerasan 

4. 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(Asdep Perlindungan Khusus Anak Dari Kekerasan Kementerian 
PPPA) 

5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

6. 
Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial (Dit. Rehsos 
Kemensos) 

label 2. 
Daftar Pemangku Kepentingan Yang Memberikan Data dan lnformasi 
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NO. KEMENTERIAN/lEMBAGA 

Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian 

7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Asdep 

Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian PPPA) 

Direktorat Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dit. 
8. 

Pencatatan Sipil Kemendagri) 

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan 

Pendidikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
9. 

Perlindungan Anak (Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan 
dan Pendidikan Kementerian PPPA) 

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, lnformasi, dan Partisipasi 

10. 
Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (Asdep Pemenuhan Hak Sipil, lnformasi, dan Partisipasi Anak 
Kementerian PPPA) 

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak 

11. 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kementerian 
PPPA) 

12. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Akademisi FH UI) 

13. 
Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Surabaya (DPSA Kota Surabaya) 

14. 
Din as Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan 
Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Provinsi Jawa Timur) 

15. 
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Akademisi FH 
UNAIR) 

16. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur (LPA Jatim) 

17. Pengadilan Negeri Mojokerto (PN Mojokerto) 

18. Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto (Dinsos Kabupaten Mojokerto) 

19. Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) 

20. 
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Akademisi FH 
UNPAD) 

21. Lembaga Pertindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) 
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1110. KEMEHTERIAN/LEMBAGA 

n. 
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
Kabupaten Bandung Barat (P2TP2A Kabupaten Bandung Barat) 

23. 
Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bandung Barat 
(KPAID Kabupaten Bandung Barat) 

24. 
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana Pravinsi Jawa Barat (DP3AKB Provinsi Jawa Barat) 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan 

25. Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi 
Sulawesi Selatan (DP3A Dalduk KB Pravinsi Sulawesi Selatan) 

26. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) 

27. 
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Akademisi FH 
UNHAS) 

28. Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH Makassar) 

29. 
Din as Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Maras (DP3A Kabupaten Maras) 

30. 
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Maras 
(Dinsosnakertrans Kabupaten Maras) 

Selanjutnya akan dilakukan kajian dan evaluasi pemantauan 
pelaksanaan UU Perlindungan Anak ini berdasarkan pada data dan 
informasi yang diperaleh Puspanlak UU dari para pemangku kepentingan 
baik di pusat maupun di daerah serta data dan informasi dari website dan 
media sosial resmi instansi terkait. 

Hasil kajian dan evaluasi tersebut selanjutnya akan difinalisasi 
dengan mendapatkan kritikan, masukan, dan penyempurnaan dari Kepala 
Badan Keahlian, instansi terkait, akademisi, dan/atau pihak lainnya. Hasil 
fina!isasi akari disusun dalam bentuk buku dan di upload dalam website 

Puspanlak pada Jendela SIPANLAK. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, 

permasalahan yang akan diga11 dalam kegiatan penyusunan Kajian dan 
Evaluasi pelaksanaan undang-undang dimaksud adalah: 
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1. Apakah materi muatan dalam UU Perlindungan Anak masih relevan 
dengan situasi saat ini, sehingga perlu atau tidaknya dilakukan 
perubahan, penyempurnaan, atau penggantian terhadap UU 
Perlindungan Anak ini? 

2. Bagaimana efektivitas implementasi dan pelaksanaan UU Perlindungan 
Anak dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan terhadap 
Anak dan mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan 
kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku 
kejahatan? 

C. Maksud dan Tujuan 

Kegiatan pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan Anak yang 
dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi baik dari tingkat pusat 
maupun daerah ini dimaksudkan antara lain: 

1. Untuk mengetahui relevansi materi muatan dalam UU Perlindungan 
Anak dengan situasi saat ini, sehingga dapat diketahui perlu atau 
tidaknya dilakukan perubahan, penyempurnaan, atau penggantian 
terhadap UU Perlindungan Anak ini. 

2. Untuk mengetahui efektifitas implementasi dan pelaksanaan UU 
Perlindungan Anak dalam memberikan efek jera kepada pelaku 
kejahatan terhadap Anak dan mendorong adanya langkah konkret untuk 
memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak 
pelaku kejahatan. 

D. Metode Pemantauan 

Metode pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan Anak dilakukan 
dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis 
normatif dilakukan untuk mengetahui potensi masalah norma yang 
tumpang tindih/disharmoni, inkonsistensi atau menimbulkan multitafsir. 
Sedangkan yuridis empiris merupakan suatu pemantauan langsung yang 

dilakukan di daerah dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta 

(fact-finding), sehingga dapat diketahui persoalan yang dihadapi dalam 
implementasi UU Perlindungan Anak ini di lapangan (prablem-finding), 

kemudian diteruskan pada identifikasi masalah (problem identification), 

dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (problem solution). 
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Dalam proses pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan 
pendalaman materi melalui pertanyaan yang diajukan dalam diskusi 
maupun secara tertulis kepada para pemangku kepentingan, baik di tingkat 
pusat maupun daerah, baik sebagai regulator maupun implementator UU 
Perlindungan Anak. 

Permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta 
yang ada di daerah yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum 
yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada. Selanjutnya, dilakukan kajian 
dan evaluasi terkait efektivitas pelaksanaan UU Perlindungan Anak. Dalam 
melakukan kajian dan evaluasi tersebut, digunakan pendekatan teori 
efektivitas hukum yang dikembangkan para ahli di bidang sosiologi hukum. 
Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) elemen 
sistem hukum yang menentukan berfungsi atau tidaknya suatu hukum, 
yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), 
dan budaya hukum (legal culture). Sementara ltu, sosiologi hukum 
Indonesia, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) 
faktor yang merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolak 
ukur dalam menilai efektivitas hukum, antara lain: 

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu berupa peraturan tertulis dan berlaku 

umum. 
2. Faktor penegak hukum, yaitu yang secara langsung atau tidak 

langsung terlibat dalam penegakan hukum; tatanan dan lembaga 
lembaga hukum formal; hubungan kelembagaan, kedudukan yang 
berisi wewenang, hak, dan kewajiban tertentu. 

3. Faktor sarana dan prasarana, yaitu berupa fasilitas yang mendukung 

penegakan hukum. 
4. Faktor masyarakat, yaitu pendapat masyarakat mengenai hukum dan 

kepatuhannya. 
s. Faktor kebudayaan, yang sebenarnya merupakan bagian dari faktor 

masyarakat pula, namun diketengahkan hanya terkait masalah sistem 
nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non 
materiil. 

Hasil selanjutnya akan clisampaikan kepacla Kepala Sadan Keahlian, 
Sekretariat Jenderal DPR RI dan disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, 
Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, serta Pimpinan Sadan Legislasi 
DPR RI sebagai masukan dalam rangka memberikan dukungan keahlian 
kepada Dewan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap 
pelaksanaan UU Perlindungan Anak. 
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BAB II 

TINJAUAN YURIDIS 

PELAKSANAAN UU PERLINDUNGAN ANAK 

A. Landasan Konstitusional Penyelenggaraan Perlindungan Anak 

Tujuan Pemerintah Negara Republix Indonesia sebagaimana 
tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan soslal, serta mencapal masyarakat yang 
adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Negara Indonesia menjamin 
kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya salah satunya dengan 
memberikan perlindungan terhadap hak Anak yang merupakan hak asasi 

manusia. 

Pasal 288 ayat {2) UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar bagi Anak 
untuk berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 
berhak atas perlindungan dari segala kekerasan dan diskriminasi. 
Perlindungan Anak pada prinsipnya merupakan segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi. Perlindungan Anak menjadi suatu hal yang penting 
dikarenakan Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita 
cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus guna 
menjamin keberlangsungan suatu bangsa dalam kehidupan yang akan 
datang. 

Penyelenggaraan perlindungan Anak yang berasaskan pada 
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta prtnslp-pnnsip dasar Konvensi 

Hak Anak meliputi: 

a. non diskriminasi, bahwa perlindungan anak dilakukan sesuai dengan 
prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak; 

b. kepentingan yang terbaik bagi anak, bahwa dalam semua tindakan yang 
menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan 
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legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak 
harus menjadi pertimbangan utama; 

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, adalah hak 
asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, 
pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua; 

d. penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak 
hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam 
pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang 
mempengaruhi kehidupannya. 

Selain penyelenggaraan perlindungan anak yang berlandaskan pada 
4 (empat) asas di atas, penyelenggaraan perlindungan anak sejatinya 
merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus 
menerus dan berkesinambungan demi terlindunginya hak-hak Anak. 
Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna 
menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, 
spiritual maupun sosial. Rangkaian kegiatan tersebut tentunya 
dimaksudkan dalam rangka mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak dan 
mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia. 

UU Perlindungan Anak merupakan instrumen hukum yang 
mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perlindungan anak. Di 
mana terdapat beberapa substansi dalam UU Perlindungan Anak yang 
dilakukan perubahan guna efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. 
Perubahan tersebut di antaranya melalui peningkatan komitmen dari 
pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta semua pemangku 
kepentingan yang terkait penyelenggaraan perlindungan anak, dukungan 
anggaran, dan pemberatan sanksi pidana dan denda, serta menerapkan 
bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri 
kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku 
kekerasan seksual terhadap anak. 

B. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, tidak 
terkecuali UU Perlindungan Anak, harus berdasarkan asas-asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 
5 uu PPP, yaitu: 

1. kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang 
undangan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai; 
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2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis 
peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau 
pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. 
Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal 
demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang 
tidak berwenang; 

3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar 
memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan 
hierarki peraturan perundang-undangan; 

4. dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang 
undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang 
undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, 
maupun yuridis; 

5. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang 
undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan 
bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa. dan 
bernegara; 

6. kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus 
memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang 
undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum 
yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai 
macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan 

7. keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang 
undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, 
pengesahan, atau penetapan, dan penguooangan bersifat transparan 
dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai 
kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Selain ltu, terkait dengan materi muatan peraturan perundang 
undangan, harus juga mencerminkan asas-asas sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPP, yaitu: pengayoman; kemanusiaan; 
kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; 
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan 
kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 
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c. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Yang Memlliki Potensl 

Disharmoni dengan UU Perlindungan Anak 

A. Undang-Undang 

a. UU Perkawinan 

Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak mengatur bahwa 
salah satu kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua adalah 
mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak. Pengaturan ini 
untuk menjamin tumbuh kembang melalui pemenuhan hak dasar 
seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak 
sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. 

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa "perkawinan 
hanya diizinkan apabi/a pria don wanita sudah mencapai umur 19 
(sembilan be/as) tohun". Pengaturan ini selaras dengan ketentuan 
Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa Anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk Anak yang masih dalam kandungan. 

Namun dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mengatur lebih 
lanjut bahwa "do/am ha/ terjadi penyimpangan terhadap ketentuan 
umur sebagaimono dimoksud pada oyat (1), orang tuo pihak prio 
dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensosi kepada 
Pengadilan dengan a/asan sangat mendesak disertai bukti-bukti 
pendukung yang cukup". Pengaturan ini berpotensi disharmoni 
dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak. lrisan 
ketentuan dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak 
dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 3 berikut ini: 

Tabel 3. 

Potensi Disharmoni UU Perllndungan Anak den n UU Perkawinan 

UU PERUNDUNGAN ANAK 

Pasal 26 ayat (1) huruf c 

(1) Orang tuo berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk: 
c. mencegah terjadinya 

perkawinan pada usia 

UU PERKAWINAN 

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) 

(1) Perkawinan hanya 
J diizinkan apabila pria dan 

wanito sudah mencapai 
umur 19 (sembilan be/as) 
tahun. 

(2) Do/am ha/ terja<!!_ 
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UU PERUNDUNGAN ANAK 

Anak;dan 

UU PERKAWINAN 

penyimpangan terhodap 

ketentuan umur 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), orang tua 

pihak pria dan/atau orang 

tua pihak wanita dapat 

meminta dispensasi 

kepada Pengadilan dengan 

alasan sangat mendesak 

disertai bukti-bukti 

pendukung yang cukup. 

Berdasarkan Tabel 3 di atas, terdapat potensi disharmoni antara 
UU Perlindungan Anak dengan UU Perkawinan, di mana UU 
Perlindungan Anak secara tegas mengatur pencegahan perkawinan 
pada usia anak, namun UU Perkawinan justru membuka 
kemungkinan untuk dilakukannya perkawinan pada usia anak 
melalw pennintaan dlspensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu, 
demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak, maka kiranya 
dilakukan harmonisasi ketentuan UU Perkawinan dengan UU 
Perlindungan Anak. 

b. UU Kesejahteraan Anak 

Terdapat 3 (tiga) potensi disharmoni dalam UU Perlindungan 
Anak dengan UU Kesejahteraan Anak. Antara lain Pasal 1 angka 1 UU 
Perlindungan Anak dengan Pasal 1 angka 2 dan angka 3a UU 
Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Anak dengan 
Pasal 1 angka 3a UU Kesejahteraan Anak. Selain potensi disharmoni 
dalam hal definisi tersebut, terdapat pula potensi disharmoni 
mengenai hak Anak Penyandang Disabilitas dan anak cacat. lrisan 
ketentuan dalam UU Kesejahteraan dan UU Perlindungan Anak 
dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 4 berikut ini: 
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Tabel4. 

Potensl Dlsharmonl UU Perllndungan Anak dengan UU 

Kesejahteraan Anak 

NO UU PERUNDUNGAN ANAK UU KESEIAHTERAAN ANAK 

1. Pasal 1 angka 1 Pasal 1 anpa 2 dan angka 3a 

Anak ado/ah seseorang yang Anak ado/ah seseorang yang 
belum berusla U (delapan belum mencapoi umur 21 

belas} tahun, termasuk anak (dua puluh satu} tahun dan 
yang maslh dalam belum pernah kawin. 
kandungan. 

2. 

Pasal 1 angka 4 Pasal 1 anpa 3a 

Orang Tua ado/ah ayah Orang tuo ado/ah ayah dan 
dan/atau ibu kondung, atau atau ibu kandung. 
ayah dan/atau ibu tlrl, atau 
ayah dan/atau ibu angkat. 

3. 

Pasal 9 Pasal 7 

(1} Setiap anak berhak Analr cucat berhak 
memperoleh pendidikan memperoleh layanan khusus 
don pengajaran do/am untuk mencapai tingkat 
rangka pengembangan pertumbuhan don 
pribadinya don tingkat perkembangan sejauh batas 
kecerdasannya sesuai kemampuan don 
minat don bakat. kesanggupan anak yang 

(1a) Setiap anak berhak bersangkutan. 
mendapatkan 
perlindungan di satuan 
pendidikan dari kejahatan 
seksual don kekerasan 
yang dilakukan oleh 
pendldik, tenaga 
kependldikan, sesama 
peserta didik, dan/atau 
pihak lain. 

(2) Selain mendapatkan Hak 
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NO UU PERUNDUNGAN ANAK 

Anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
don ayat {la}, Anak 
Penyandang Disabilitas 
berhak memperoleh 
pendldikan luar biasa 
don Anak yang memifiki 
keunggulan berhak 
mendapatkan pendidikan 
khusus. 

Pasal12 

Setiap Anak Penyandang 
Disabllltas berhak 
memperoleh rehabilitasi, 
bantuan sasial, don 
pemeliharaan taro/ 

keseJahteraan sasial. 

UU KESEJAHTERAAN ANAK 

Berdasarkan Tabel 4 di atas, merujuk pada Pasal 91 UU 
Perlindungan Anak yang mengatur "Pada soot ber/akunya undang 
undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang int, maka 
definisi Anak dan Orang Tua serta pengaturan mengenai hak anak 
cacat dalam UU Kesejahteraan Anak seharusnya menyesuaikan 
dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak agar tidak terjadi 

disharmoni. 

c. KUH Perdata 

Dalam UU Perlindungan Anak diatur mengenai perbuatan hukum 
dalam ranah perdata yakni pengelolaan harta Anak dalam hal Anak 
diasuh oleh seorang Wali sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 
clan Pasal 35 UU Perlindungan Anak. Adapun setetah ditelusuri 
persandingan ketentuan antara UU Perlindungan Anak dan KUH 
Perdata, ditemukan potensi disharmoni mengenai pengaturan 
batasan usia Anak. lrisan ketentuan pengaturan mengenai 
pengelolaan harta Anak dalam hal Anak yang diasuh oleh seorang 
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Wali dalam UU Perlindungan Anak dan KUH Perdata dijabarkan lebih 
Ian jut dalam Tabel 5 berikut ini: 

Tabel s. 
Potensl Oisharmonl UU Perlindungan Anak den_gan KUH Penlata 

KUHPERDATA 
-�---- 

Pasal 330 

Yang be/um dewasa ado/ah 
mereka yang be/um 
mencapai umur genap duo 
puluh satu tahun don tidak 
kawin sebelumnya. 

UU PERUNOUNGAN ANAK 

Pasal 1 angka 1 

Anak ado/ah sesearang yang be/um 
berusia 18 (delapan be/as} tahun, 
termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 

Berdasarkan Tabel 5 di atas, KUH Perdata mengatur bahwa 
seseorang yang belum dewasa (anak) yakni orang yang belum 
berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Ketentuan 
tersebut disharmoni dengan pengertian anak yang dimaksud dalam 
Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud anak 
adalah "seseorang yang be/um berusio 18 (delapan be/as) tahun, 
termosuk anak yang masih dalam kandungan". Perbedaan batasan 
usia anak tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum perdata 
apabila seorang anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun yang 
diasuh Wali namun ingin mengurus secara mandiri harta 
kekayaannya (harta warisan) tanpa campur tangan Wali namun KUH 
Perdata tidak mengakomodir kepentingan hukumnya karena belum 
berusia 21 (dua puluh satu) tahun. 

d. KUHP 

KUHP adalah sekumpulan ketentuan pidana yang bersifat lebih 
umum (lex generali) dari ketentuan UU Perlindungan Anak yang 
bersifat khusus (lex specialis). KUHP sebagai ketentuan yang lebih 
umum idealnya mengatur hal-hal yang tidak bertentangan dengan 
undang-undang yang sifatnya lebih khusus. Namun masih ditemukan 
adanya perbedaan batasan usia Anak antara KUHP dan UU 
Perlindungan Anak. lrisan ketentuan pengaturan mengenai 
perbedaan batasan usia Anak dalam UU Perlindungan Anak dan 
KUHP dijabarkan lebih lanjut dalam Tabel 6 berikut ini: 
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Tabel 6. 

Potensi Disharmoni UU Perllndungan Anak dengan KUHP 

UU PERUNDUNGAN ANAX 

Pasal 1 angka 1 

KUHP 

Pasal45 

Dolam ho! penurrtuton pldano 
terhadap orong yang be/um 
dewasa kareno melokukon 
suatu perbuatan sebelum 

umur enom belos tahun, I 
hakim dapat menentukan: 
memerlntahkon suoava yang 
ber.solah dlkembalikan kepada 
orang tuonyo, wolinyo atou 
pemeflhoranya, tonpa pidano 
apa pun; atau memerlntahkan 
supayo yang bersoloh 
diserahkan kepoda pemerimoh 
tonpo pidano apo pun, jlko 
perbuoton metupokan 
kejohoton atau saloh sotu 
pelonggoron berdosor- kan 
posot-ooso! 489, 490, 492, 496, 
497, 503- 505, 514, 517 - 519, 
526, 531, 532, 536, don 540 
serto be/um lewot duo tanun 
sejok dlnyatokan bersoloh 
korena melokukon kejahoton 
otou so/oh sow pelanggaron 
tersebut di oras, don 
putusonnya teloh menjodl 
tetap; atau menjotuhkan 
pldana kepoda yang bersoloh. 

Berdasarkan Tabel 6 di atas, KUHP mengatur bahwa seseorang 
yang belum dewasa (anak) yakni orang yang belum berusia 16 
(enam belas) tahun. Ketentuan tersebut disharmoni dengan 
pengertian anak yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU 
Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud anak adalah "seseoronq 

Anak adolah seseorang yang 
j be/um berusia 18 (delapan 

belas} tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan. 
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yang be/um betusio 18 (delopon be/as) tohun, termosuk onok yang 
mosih do/om kondungon". 

e. KUHAP 

Pasal 76 huruf g UU Perlindungan Anak mengatur bahwa salah 
satu tugas KPAI adalah "memberikan loporan kepoda pihak berwajib 
tentang adanya dugaan pelanggaron terhadap Undang-Undong ini". 
Sedangkan yang dimaksud dengan laporan menurut Pasal 1 angka 24 

KUHAP adalah "pemberitahuan yang disompaikan oleh seorang 
korena hok atou kewojiban berdosorkan undong-undang kepada 
pejabot yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga 
okan terjodinyo peristiwa pidona". Pengaturan Pasal 76 huruf g UU 
Perlindungan Anak berimplikasi pada status KPAI sebagai lembaga 
yang tidak dapat menyampaikan laporan kepada pihak berwajib. 
lrisan ketentuan dalam KUHAP dan UU Perlindungan Anak 
dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 7 berikut ini: 

Tabel 7. 

Potensi Dlsharmoni UU Perllndungan Anak dengan KU HAP 

UU PERUNDUNGAN ANAk _...,...__ 

Pasal 76 huruf g 
KU HAP 

Pasal 1 angka 24 
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Loporan ado/oh pemberitohuan 
yang disampaikan a/eh 
seorang korena hak atau 
kewojiban berdosorkan 
undong-undang kepodo peiobo! 
yang berwenang tentang re/ah 
atau sedong atou didugo akan 
terjodinya peristiwa pidana. . _ 

Berdasarkan Tabel 7 dl atas, maka ketentuan Pasal 76 huruf g UU 
Perlindungan Anak perlu disesuaikan dengan KUHAP agar 
Komisioner atau staf KPAI dapat mewakili KPAI dalam memberikan 
laporan kepada pihak berwajib. 

f. UUHAM 

Terdapat frasa "don be/um menikan" dalam Pasal 1 angka 5 UU 
HAM yang selengkapnya berbunyi "setiap manusia yang berusia di 
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bawah 18 (delapan be/as) tahun dan be/um menikah, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan apabila ha/ tersebut adalah demi 
kepentingonnyo". Frasa t.ersebut berpotensi disharmooi dengan 

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang mengatur "Anak adalah 
seseorang yang be/um berusia 18 (delapan be/as) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan". 

Selain itu, hak Anak untuk memperoleh perlindungan dari 
pelibatan dalam beberapa kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 
63 UU HAM juga berpotensi disharmoni dengan Pasal 15 UU 
Perlindungan Anak. lrisan ketentuan dalam UU HAM dan UU 
Perlindungan Anak dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 8 berikut ini: 

Tabel 8. 
Potensl Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU HAM 

UU PERUNDUNGAN ANAK 

Pasal 1 angka 1 

Anak adalah sesearang yang 
belum berusla 18 (delapan 
betas} tahun, termasuk anak 
yang masih dalam 
kandungan. 

UU HAM 

Pasal 1 angka 5 

Anak ado/ah setiap manusia 
yang berusia di bawah 18 
(delapan be/as) tahun don 
be/um menlkah, termasuk 
anak yang masih dalam 
kandungan apabila ha/ 
tersebut adalah demi 
kepentingannya. 

+-- 

peperangan, 
bersenjata, 

sosial, dan 
lain yang 

unsur 

peristiwa 
sengketa 
kerusuhan 
peristiwa 
mengandung 
kekerasan. 

dalam 

Pasal63 

berhak untuk Setiap anak berhak untuk 
perlindungan tidak dilibatkan di dalam 

PasallS 

a. penyalahgunaan dalam 
kegiatan palitik; 

b. pelibatan dalam sengketa 
bersenjata; 

c. pelibatan 
kerusuhan sosial; 

Setiap anak 
memperoleh 
dari: 

2. 
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NO UU PERUNDUNGAN ANAK 

d. pelibatan dalam peristiwa 

yang mengandung unsur 

Kekerasan; 

e. pelibatan do/am 

peperangan; don 

__ .sl. _lcejahat:an selcsual. L, 

Berdasarkan Tabel 8 di atas, selain perlindungan dari pellbatan di 
dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, 
dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan, UU 
Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak dari 
penyalahgunaan dalam kegiatan politik dan kejahatan seksual yang 
mana kedua hal tersebut tidak diatur dalam UU HAM. 

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 91 UU Perlindungan 
Anak yang mengatur "Pada soot berlakunya undang-undang ini, 

semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

perlindungan anak yang sudah ado dinyatakan tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ln", maka 
definisi Anak dan hak Anak untuk memperoleh perlindungan dari 
pelibatan dalam beberapa kegiatan sebagaimana diatur dalam UU 
HAM perlu menyesuaikan dengan UU Perlindungan Anak agar tidak 
terjadi disharmoni. 

g. UU Ketenagakerjaan 

Di bidang ketenagakerjaan internasional, penghargaan terhadap 
hak asasi manusia di tempat kerja dikenal melalui 8 (delapan) 
konvensi dasar lntemational Labour Organization (ILO), salah 
satunya adalah Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182 yang 
mengatur perlindungan anak di bidang ketenagakerjaan. Komitmen 
Negara Indonesia terhadap penghargaan pada hak asasi manusia di 
tempat kerja antara lain diwujudkan dengan meratifikasi ke-delapan 
konvensi dasar tersebut. Sejalan dengan ratifikasi konvensi 
mengenai hak dasar tersebut, maka UU ketenagakerjaan yang 
disusun ini harus pula mencerminkan ketaatan dan penghargaan 
pada kedelapan prinsip dasar tersebut. lrisan ketentuan dalam UU 
HAM dan UU Perlindungan Anak dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 9 
berikut ini: 
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Pasal 1 angka 26 

Anak adalah setiap 

orang yang berumur 

dibawah 18 (delapan 

be/as} tahun. 

Pasal 68 

Pasal 1 angka 1 

Tabet 9. 

Potensi Dishannoni UU Perlindungan Anak dengan UU 

Ketenagakerjaan 

UU PERLINDUNGAN ANAK UU KETENAGAKERJAAN 

Anak adalah seseorang yang 

be/um berusia 18 (delapan 

be/as} tahun, termasuk anak 

: yang masih dalam kandungan. 
---+-------- - - - - -·-- - - - 

2. Pasal 72 ayat (6) huruf a 

NO. 

r • 

Penjelasan Pasal 72 ayat (6) 

huruf a 

Pasa/69 

(1) Ketentuan 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

Pasal 68 dapat 

dikecualikan bagi 

anak yang berumur 

antara 13 (tiga 

be/as) tahun sampai 

dengan 15 {lima 

be/as} tahun untuk 

melakukan 

Pengusaha di/orang 

mempekerjakan anak. 

perusahaan 

berperspelctif yang 

Anak; 

Yang dimaksud dengan 

"kebijakan perusahaan yang 

berperspektif Anak" antara lain: 

a. tidak merekrut tenaga 

kerja Anak; dan 

Peron dunia usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan melalui: 

a. kebijakan 

pekerjaan 

sepanjang 

ringan 

tidak 

mengganggu 

perkembangan 

kesehatan 

dan 

fisik, 

mental, dan sosiol. 

{2} Pengusaha yang 

mempekerjakan 

anak pada pekerjaan 

ringan sebagai- 

mana dimaksud 

dalam ayat (1) harus 

Klijian dan EVllluasi Pemanta1.111n Pelaksanaan 
Undane-Undanl Nomor 23 Tahun Z002 tantang Pertindunpn Anak 

Sebapiman• tel•h Diublh Te,.khlr denpn Undang-Unmna Nomar 17 r.hun 2016 

Pu ... Pemo.-an Pelolcsa....., �-Undang-. ICNhllan, -rlotJenderol DPII RI 1 29  



NO. UU PERUNDUNGAN ANAK UU KETENAGAKERJAAN 

memenuhi 

persyaratan : 

a. izin tertulis dari 
orang tua atau 
wali; 

b. perjanjian kerja 
antara 
pengusaha 

dengan orang tuo 
atou wali; 

c. waktu 
maksimum 
(tiga)jam; 

d. dilokukan pada 
siang hari don 
tidak 

kerja 
3 

301 

mengganggu 
waktu sekolah; 

e. keselamatan don 
kesehatan kerja; 

f. adanya 
hubungan kerja 
yang jelas; don 

g. menerima upah 
sesuai dengan 
ketentuan yang 
berlaku. 

(3) Ketentuan 

sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(2) huruf a, b, t don g 
dikecualikan bagi 
anak yang bekerja 

podo usoho 
keluargonyo. 

Berdasarkan Tabel 9 di atas, UU Ketenagakerjaan mengatur 
bahwa seseorang yang belum dewasa (Anak) yakni orang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan tersebut 
disharmoni dengan definisi Anak yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 

Klljlondon EWltasl-uan Pelaksonun 

Unda111-Unclllnt: Nomor 23 Tllhun 2002 t.nbln1 Perlindunpn An•k 
S.b8plman11 telah Dlubllh T..akhir denpn Undai111-1Jndans Namor 17 Taihun 2016 

--n-�--han,-riot...-.lDPRRI 



1 UU Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud Anak adalah 
"seseorang yang be/um berusia 18 (delapan betas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan". 

Selain itu, Pasal 68 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa 
perusahaan dilarang mempekerjakan Anak, namun terdapat 
pengecualian pada Pasal 69 UU Ketenagakerjaan bagi anak yang 
berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk 
melakukan pekerjaan ringan. Pengecualian yang dfatur dalam Pasal 
69 UU Ketenagakerjaan tersebut kontradiktif dengan ketentuan yang 
diatur dalam UU Perlindungan Anak bahwa dunia usaha dapat 
berperan dalam perlindungan anak dengan cara menggunakan 
kebijakan perusahaan yang berperspektif anak yakni tidak merekrut 
tenaga kerja anak, sebagaimana oiatur datam Pasal 72 ayat (6) huruf 
a beserta penjelasannya. 

h. UU Sisdiknas 

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat 
mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran 
dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pasal 31 
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga 
negara berhak mendapat pendidikan dan pada ayat (3) menegaskan 
bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 
Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan serta akhlak mulia dalarn rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, 
seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa 
yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia. 

Pasal 1 angka 2 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa "sistem 

pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan 
yang sating terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan 
pendidikan nasionot", Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan 
nasional tersebut, pemerintah menyelenggarakan program 
pendidikan minimal yang dikenal dengan Wajib Belajar. Pasal 1 
angka 18 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa "Wajib be/ajar adalah 
program pendidikan minimal yang harus diikuti o/eh Warga Negara 
Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah". 

Program Wajib Belajar ini diselenggarakan minimal pada jenjang 
pendidikan dasar. Dimana berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UU 
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Sisdiknas menyebutkan bahwa "Pendidikan dasar berbentuk Sekolah 
Oasar (SD) dan Madrasah lbtidaiyah (Ml} atau bentuk lain yang 
sederajat serta Seka/ah Menengah Pertama (SMP} dan Madrasah 
Tsanawiyah {MTs}, otou bentuk lain yang sederoiat", Sehingga 

berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah dan pemerintah 

daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 

(sembilan) tahun. 

Dalam perkembangannya khususnya sejak Tahun 2015, 

ditetapkan lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program 

Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun 

keluarga produktif (lnpres Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga 

Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat). 

lmplikasi dari diterbitkannya lnpres tersebut, mendorong Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud) 

menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar yang telah dicabut 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Permendikbud 

Program Indonesia Pintar) guna menindaklajuti instruksi presiden 

tersebut. Pada Konsiderans Menimbang Permendikbud Program 

Indonesia Pintar tersebut menyebutkan "bobwo Program Indonesia 
Pintar merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mendukung 
pelaksanaon pendidikan menengah universal atou rintisan wajib 
be/ajar 12 (duo betas) tahun". Sehingga, sejak Tahun 2015 

pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk 

menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. 

lrisan ketentuan dalam UU Sisdiknas, UU Perlindungan Anak, dan 

Permendikbud Program Indonesia Pintar akan dijabarkan lebih lanjut 

pada Tabel 10 berikut ini: 
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Tabet 10. 

Potensi Dishannoni UU Perlindungan Anak, UU Sisdiknas dengan 
Permendlkbud Program Indonesia Pintar 

UU PERUNDUNGAN 
ANAK 

Pasal48 

I Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah 
wajib 
menyelenggarakan 
pendidikan dasar 

I minimal 9 
(sembilanJ tahun 
untuk semua Anak 

UU SISDIKNAS 

Pasal 17 ayat (2) 

Pendldikan dasar 
berbentuk Sekolah 
Dasar (SD) dan 
Madrasah lbtidaiyah 
{Ml) atau bentuk 
lain yang sederajat 
serta Sekolah 
Menengah Pertama 
{SMP) dan 

J Madrasah 
Tsanawiyah {MTs}, 
atau bentuk lain 
yang sederajat 

I 
Pasal 34 ayat (2) 

Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah 
menjamin 
terselenggaranya 
wajib be/ajar 
minimal pad a 
jenjang pendidlkan 
dasar tan pa 
memungut biaya 

PERMENDIKBUD 
PROGARAM 
INDONESIA 

PINTAR 

Konsiderans 
Menimbang 

bahwa Program 
Indonesia Pintar 
merupakan salah 
satu upaya 
Pemerintah untuk 
mendukung 
pelaksanaan 
pendidikan 
menengah 
universal atau 
rintisan wajib 
belajar 12 (dua 
belas} tohun 

Pasal 2 huruf a 

Program 
Indonesia Pintar 
{PIP} bertujuan 
untuk: 
a. Meningkatka 

n akses bagi 
anak usia 6 

(enom) 
sompal 
dengon 
{duo 
soru) 

21 

puluh 
tohun 
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UU SISDIKNAS UU PERUNDUNGAN 

ANAK 

PfRM£NDIKBUD 

PROGARAM 

INDONESIA 

PINTAR 

untuk 
mendapotkan 
layanan 

pendidikan 

sampai tamat 
satuan 
pendidikan 
menengah 
do/am rangka 
mendukung 

pelaksanaan 
pendidikan 

menengah 
universal/rinti 
son wa}lb 

belo}ar u 

{duo be/as} 

tohun; 

Berdasarkan Tabel 10 di atas, terdapat potensi disharmoni 
antara UU Sisdiknas dan UU Perlindungan Anak dengan 
Permendikbud Program Indonesia Pintar. Disharmoni tersebut 
terletak pada pengaturan mengenal program Wa]ib Belajar yang 
menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, 
dimana dalam UU Slsdlknas dan UU Perllndungan Anak mewajibkan 
untuk menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 (sembllan) tahun, 
akan tetapl pada Permendikbud Program Indonesia Pintar yang 
merupakan aturan yang lebih rendah darl LIU Slsdiknas dan UU 
Perlindungan Anak justru mewajibkan program Wajib Belajar 12 
(dua belas) tahun. 

Dengan demikian, guna sejalan dengan program mengenal 
Pelaksanaan Program Simpanan t<eluarga Sejahtera, Program 
Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun 

keluarga produktif maka perlu klranya program Wajlb Belajar 12 

(dua belas) tahun tersebut dlatur dalam peraturan perundang 

undangan yang leblh tinggl. Sehlngga, perlu dllakukan perubahan 
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terhad� UU Sisdiki ,as dart UU Perlindungan Anak terkatt Wajib 
Belajar 12 (dua belas) tahun. 

i. UU Perlindungan Saksi dan Korban 

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Saksi dan Karban menyebutkan 
bahwa "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan 
guna kepentingan penye/idikan, penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang 
ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri". 
Sedangkan korban dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Saksi dan 
Karban didefinisikan "orang yang mengalami penderitaan fisik, 
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu 
tindak pidana". 

Perlindungan saksi dan korban tersebut ditujukan untuk 
membe, ikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam 

memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana yang 
dalam hal ini wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban (LPSK). LPSK merupakan lembaga yang bertanggung 
jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada 
saksi dan korban. lrisan ketentuan dalam UU Perlindungan Saksi dan 
Korban dengan UU Perlindungan Anak, akan dijabarkan lebih lanjut 
pada Tabel 11 berikut ini: 

Tabet 11. 

Potensi Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU 
Perllndungan Saksi dan Korban 

UU PERUNDUNGAN ANAK 

Pasal 59 

(1) Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, dan lembaga 
negara lainnya 
berlcewajiban don 
bertanggung jawab untuk 
memberlkan 
Perlindungan Khusus 
kepadaAnak 

UU PERLINDUNGAN SAKSI DAN 
KORBAN 

Pasal 29A 

(1) Perlindungan LPSK 
terhadap analc yang 
menjadl Saksi dan/atau 
Karban dapat diberikan 
setelah mendapat izin dari 
orang tua atau wali. 

(2) lzin sebagaimana 
dlmoksud p_ado oyot (1) 
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UU PE'RUNDUNGAN ANAK 

(2) Perllndungan Khusus 
kepada Anak sebagaimana 
dimalcsud poda ayat (1) 

diberikan kepada: 

a . . . .  ;  

b. Anak yang berhadapan 

dengan hukum; 

UU PfRUNDUNGAN SAKSI DAN 

KOR BAN 

tklok dlperlukan dalam 
hal: 
a. orang tua atou wali 

diduga sebagai pelaku 
tindak pidana terhadap 
anak yang 
bersangkutan; 

b. orang tua atau wali 
pa tut diduga 
menghalang-halangi 
anak yang 
bersangkutan dalam 
memberikan kesalcsian; 

c. orang tua atau wali 
tidak cakap 
men]olankon kewajibon 
sebogai orang tua atau 
wa/i; 

d. onak tidak memiliki 
tuo otau wall 

yang 
tidok 

orang 
anak 
bersangkutan 
diketahul 
keberadaanyo. 

{3} Perlindungan LPSK 
terltadap anak yang 
menjadl Salcsi dan/atau 
Kol'ban yang tidak 

memerlukan izin orang 
tua atou wall 
sebagaimano dimaksud 
pada ayat (2), diberikan 
berdasarkan penetapan 
Ketua Pengadilan Negeri 
setempat atos permintaan 
LPSK. 

361 

Kojiondon&.l_l _n Polouonun 

�-u---.. ... •-•· s n a , ... ..._.Dilllllll......,.....,.u.•cUl!Aksc-17'hilulJ011 

----·-� .. ---·-Je-DPRRI 



Berdasarkan Tabel 11 di atas, pengaturan dalam UU 
Perlindungan Saksi dan Korban khususnya terkait perlindungan 
terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban berpotensi 
disharmoni dengan pengaturan dalam UU Perlindungan Anak. 
Sebab, bila merujuk Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak 
disebutkan bahwa selain pemerintah dan pemerintah daerah, 
lembaga negara lainnya juga diberikan kewajiban dan tanggung 
jawab untuk memberikan per!indungan khusus kepada Anak. Di 
mana, perlindungan khusus tersebut salah satunya diberikan kepada 
ABH. 

Apabila mengacu pada Pasal 1 angka 2 UU SPPA disebutkan 
bahwa "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang 
berkonf!ik dengan hukum, analc yang menjadi korban tindak 
pidana, don anak yang menjadi saksi tindak pidana". Sehingga, 
berdasarkan pengaturan tersebut maka sudah sepatutnya LPSK 
sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam 
memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban tindak 
pidana tidak memerlukan izin dari Orang Tua atau Wali dalam 
memberikan perlindungan khususnya kepada Anak yang menjadi 
saksi dan/atau korban. Hal ini dikarenakan UU Perlindungan Anak 
telah mengamanatkan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam 
penyelenggaraan perlindungan khusus kepada Anak salah satunya 
anak korban dan/atau anak saksi. 

Oleh sebab itu, pengaturan dalam Pasal 29A UU Perlindungan 
Saksi dan Korban berpotensi menimbulkan multitafsir dalam 
pelaksanaannya karena tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 
59 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Anak. Dengan demikian, 
diperlukan perubahan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban agar 
sejalan dengan pengaturan dalam UU Perlindungan Anak. 

j. UU Adminduk 

Pasal 63 ayat (1) UU Adminduk mengatur bahwa "Penduduk 
Warga Negara Indonesia aon Orang Asing yang memihki tzin Tinggal 
Tetap yang telah berumur 17 (tujuh be/as) tahun atau telah kawin 
atau pernah kawin wajib memiliki KTP-ef'. Pengaturan tersebut 
selaras dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu ldentitas Anak (Permendagri 
KIA) yang mendefinisikan Kartu ldentitas Anak (KIA) sebagai identitas 
resmi Anak sebagai bukti diri Anak yang berusia kurang dari 17 
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(tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh dinas 
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota. 

Dalam Konsiderans Permendagri KIA dinyatakan bahwa anak 
berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah tidak 
memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan 
terintegrasi dengan Sistem lnformasi dan Administrasi 
Kependudukan. Sementara di sisi lain pemerintah berkewajiban 
untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh 
penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional 
sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional 
warga negara. Oleh karena itu, dengan pemberian identitas 
kependudukan kepada Anak akan mendorong peningkatan 
pendataan perlindungan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan 
kepentlngan terbaik bagi Anak. Berdasarkan hal tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa untuk Anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh 
belas) tahun diberikan identitas kependudukan berupa KIA dan 
setelah anak tersebut telah berumur 17 (tujuh belas) tahun tidak lagi 
dianggap sebagai Anak namun dianggap sebagai penduduk yang 
diwajibkan untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP 
el). 

Ketentuan Pasal 63 ayat (1) UU Adminduk dan Pasal 1 angka 7 

Permendagri KIA tersebut berpotensi disharmoni dengan Pasal 1 

angka (1) UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa "Anak 
adalah seseorang yang be/um berusia 18 (delapan betas) tohun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan". lrisan ketentuan 
dalam UU Administrasi Kependudukan dan UU Perlindungan Anak 
dijabarkan lebih Ian jut pada Tabel 12 berikut ini: 

Tabel 12. 

Potensl Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU 

Admlnlstrasl Kependudukan dan Permendagrf KIA 

UU PfRUNDUNGAN UUADMINDUK PERMfNDAGRI KIA 
ANAIC 

Pasal 1 angka 1 Pasal 63 ayat (1) Pasal 1 angka 7 

Anak ado/ah Penduduk Wargo Kartu ldentitas 
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UU PERUNDUNGAN 

ANAi< 

seseorong yang 

be/um berusia 18 

(delapan be/as) 

tahun, termasuk 

anak yang masih 

dalam kandungan. 

UUADMINDUK 

Negara Indonesia 

don Drong Asing 

yang memiliki lzin 

Tinggal Tetap yang 

telah berumur 17 

(tujuh belas) tahun 

atau telah kawin 

atau pernah kawin 

wajib memiliki KTP 

el. 

PERMENDAGRI KIA 

Anok yong 

selanjutnya 

disingkat menjadi 

KIA adalah 

identitas resmi 

anak sebagai bukti 

diri anak yang 

berusia kurang darl 

17 tahun don be/um 

menikah yang 

diterbitkan oleh 

Din as 

Kependudukan don 

Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan Tabel 12 di atas, terdapat potensi disharmoni 
antara UU Perlindungan Anak dengan UU Adminduk dan 
Permendagri KIA, di mana UU Perlindungan Anak mengartikan 
seseorang yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagai Anak 
namun UU Adminduk dan Permendagri KIA mengartikan seseorang 
yang berumur 17 (tujuh belas) tahun sudah bukan kategori Anak 
yang identitas kependudukannya berupa KIA melainkan penduduk 
yang diwajibkan memiliki identitas kependudukan KTP-el. Oleh 
karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan antara UU 
Perlindungan Anak dengan UU Adminduk dan Permendagri KIA. 

k. UUTPPO 

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengmrnan, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang 
yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang 
dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan 
eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 
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Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perempuan dan 
anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak 
pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya 
untuk eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup eksploitasi lainnya 
seperti kerja paksa atau pelayanan paksa dan perbudakan. Tindak 
pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah 
meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun 
tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan 
melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan 
penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan 
kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang 
memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri 
tetapi juga antar negara. lrisan ketentuan dalam UU TPPO dengan 
UU Perlindungan Anak akan dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 13 
berikut ini: 

Tabel 13. 
Potensi Disharmoni UU Perllndungan Anak dengan UU TPPO 
UU PERUNDUNGAN ANAK UUTPPO 

Pasal76F Pasal5 

Setiap orang yang melakukan 
pengangkatan anak dengan 
menjanjikan sesuatu atau 
memberikan sesuatu dengan 
malcsud untuk dieksploitasi 
dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun don 
paling lama 15 (limo be/as) 
tahun don pidana denda paling 
sedikit Rp. 120.000.000,00 
(seratus dua puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp. 
600.000.000,00 (enam ratus 
juta rupiah} 

Setiap orang yang melokukan 
pengiriman anak ke dalam 

Pasal 83 

Setiap orang di/a rang 
menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh 
melakukon, atau turut serta 
melakukan penculikan, 
penjualan, dan/atau 
perdagangan Anak 

Setiap orang yang melanggar 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Posa/ 76F 
dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun don paling Jama 15 f--------------j 

(limo be/as) tahun don denda Pasal 6 
paling sedikit Rp. 
60.000.000,00 dan paling 
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UU PERUNDUNGAN ANAK UUTPPO 

ban yak Rp. 300.000.000,00 atau ke /uar negeri dengan cara 
(tiga ratus juta rupiah) apapun yang mengakibatkan 

anak tersebut tereskploitasi 

dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

paling lama 15 (lima be/as) 

tahun don pidana denda paling 

sedikit Rp. 120.000.000,00 

(seratus dua puluh juta rupiah) 

dan paling ban yak Rp. 

600.000.000,00 (enam ratus 

juta rupiah) 

Berdasarkan Tabel 13 di atas, terdapat potensi disharmoni 
antara UU TPPO dengan UU Perlindungan Anak khususnya terkait 
dengan perdagangan Anak. Disharmoni tersebut terdapat pada 
pengaturan nominal pidana denda yang berbeda. Di mana dalam 
Pasal 5 dan Pasal 6 UU TPPO menyebutkan bahwa apabila setiap 
orang yang melakukan pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi 
maupun melakukan pengiriman anak yang mengakibatkan anak 
tersebut terksploitasi dijatuhkan pidana denda paling sedikit Rp. 
120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah} dan Rp. 
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Nominal dalam rumusan 
pidana denda Pasal 5 dan Pasal 6 UU TPPO tersebut jauh lebih besar 
bila dibandingkan dengan nominal dalam rumusan pidana denda 
yang diatur dalam Pasal 83 UU Perlindungan Anak. 

Apabila merujuk Penjelasan Umum UU Perlindungan Anak yang 
menyebutkan bahwa "Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
ZOOZ tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang 
perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku 
kejatahan terhadap Anak, untuk memberlkan efek jera, serta 
mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali 
fisik, psikis, dan sosial Anak Karban dan/atau Anak pe/aku 
kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak 
Karban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak 
menjadi pelaku kejahatan yang soma': sehingga sudah sepatutnya 
guna sejalan dengan maksud dan tujuan dilakukannya perubahan 
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UU Perlindungan Anak maka pengaturan Pasal 83 UU Perlindungan 
Anak dilakukan perubahan khususnya terkait nominal pidana denda 
dengan mengikuti nominal rumusan pidana denda dalam Pasal 5 dan 
Pasal 6 UU TPPO. Hal ini agar dengan nominal pidana denda yang 
jauh lebih besar mampu memberikan efek jera terhadap pelaku dan 
sejalan dengan maksud dan tujuan dilakukannya perubahan UU 
Perlindungan Anak yakni pemberatan sanksi pidana dan denda. 

I. UU Narkotika 

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan 
diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika 
disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar 
pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi 
perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini 
akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang 
lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada 
akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. 

Kegiatan berupa mengimpor, mengekspor, memproduksi, 
menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan 
narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan 
seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang 
undangan merupakan tindak pidana narkotika. Tindak pidana 
narkotika saat ini telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan 
menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, 
didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak 
menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa 
yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan 
negara. Penjabaran lebih lanjut mengenai irisan ketentuan dalam UU 
Narkotika dengan UU Perlindungan Anak, akan dijabarkan lebih 
lanjut pada Tabel 14 berikut ini: 

UU N k lk 

Tabel 14. 

'UU  P  II d A k d · o· h p otenst 1s armom er n ungan na e.nnn ar ot a 

UU PERUNDUMGAN ANAK UUNARKOTIKA 

Pasal 76J ayat (1) Pasal 133 ayat (1) 

Setiap orang di/orang dengan Setiap orang yang menyuruh, 
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UU PERUNDUNGAN ANAK UU NAAKOTIKA 

sengaja menempatkan, memberi atau menjanjikan 
membiarkan, melibatkan, sesuatu, memberikan 
menyuruh melibatkan Anak kesempatan, menganjurkan, 
dalam penyalahgunaan, serta memberikan kemudahan, 
praduksi, dan distribusi memaksa dengan ancaman, 
narkotika dan/atau pslkotropiko memaksa dengan kekerasan, 

,__ _. melakukan tipu muslihat, atau 
Pasal 89 ayat (1) membujuk anak yang belum 

mati atau pidana pidana 
penjara seumur hidup, atau 
pidana penjara paling singkat 
5 (limo) tahun dan paling lama 
20 (dua puluh) tahun don 
pidana denda paling sedikit 
RpZ 000 000 000,00 {dua 

miliar rupiah) dan paling 
banyak Rpl0.000.000.000,00 
(duo puluh millar rupiah) 

Posa/ 117, Pasal 118, Posol 
119, Posa/ 120, Posa/ 121, 
Posol 122, Paso/ 123, Paso/ 
124, Pasal 125, Paso/ 126, don 
Posa/ 129 dipidana dengan 

rupiah) 

otou pidona penjara seumur 
hidup atau pidano penjara paling 
singkat 5 (limo) tahun don paling 
lama 20 (duo puluh) tahun don 
pidana denda paling sedikit Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 
500.000.000,00 /Hma ratus jutD 

ketentuan sebagaimana 
dimoksud dalam Pasal 761 aytrt 
{1}, dipidana dengan pidana mati Pasal 112, Pasal 113, Pasal 

114, Pasal 115, Pasal 116, 

Setiap orang yang melanggar cukup umur untuk melakukan 
tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 111, 

Berdasarkan Tabel 14 di atas, terdapat potensi disharmoni 
antara UU Narkotika dengan UU Perlindungan Anak khususnya 
terkait dengan menyuruh dan/atau melibatkan Anak dalam 
penyalahgunaan, produksi, dan distribusi narkotika. Disharmoni 
tersebut terdapat pada pengaturan nominal pidana denda yang 
berbeda. Dimana penjatuhan pidana denda dalam Pasal 133 ayat (1) 
UU Narkotika sebesar paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar 
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rupiah). Nominal dalam rumusan pidana denda dalam Pasal 133 ayat 
(1) UU Narkotika tersebut jauh lebih besar bila dibandingkan dengan 
nominal dalam rumusan pidana denda yang diatur dalam Pasal 89 
ayat (1) UU Perlindungan Anak. 

Apabila merujuk Penjelasan Umum UU Perlindungan Anak 
disebutkan bahwa "Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2001 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang 
perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku 
kejatahan terhadap Anak, untuk memberikan efek jero, serto 
mendorong odonyo longkoh konkret untuk memulihkon kemboli 
fisik, psikis, don sosiol Anok Karban don/otou Anok peloku 
kejohoton. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak 
Karban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak 
menjadi pelaku kejahatan yang soma': sehingga sudah sepatutnya 
guna sejalan dengan maksud dan tujuan dilakukannya perubahan 
UU Perlindungan Anak maka pengaturan Pasal 89 ayat (1) UU 
Perlindungan Anak dilakukan perubahan khususnya terkait nominal 
pidana denda dengan mengikuti nominal rumusan pidana denda 
dalam Pasal 133 ayat (1) UU Narkotika. Hal ini agar dengan nominal 
pidana denda yang jauh lebih besar mampu memberikan efek jera 
terhadap pelaku dan sejalan dengan maksud dan tujuan 
dilakukannya perubahan UU Perlindungan Anak yakni pemberatan 
sanksi pidana dan denda. 

m. UU Kepemudaan 

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan 
kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai 
perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya 
yang strategis dalam pembangunan nasional. Pelayanan 
kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda 
yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, 
progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar 
budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam 
kebhinekatunggalikaan. 

Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus 
dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu 
menyusun dan menetapkan strategi pelayanan kepemudaan; tugas, 
fungsi, wewenang, serta tanggung jawab pemerintah dan 
pemerintah daerah; dan peran, tanggung jawab, dan hak pemuda. 

Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk 
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meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam 
membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, 
kebijakao pelayanan kepemudaan juga dikaitkan untuk 
menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan 
semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang 
maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya 
saing. lrisan ketentuan dalam UU Kepemudaan dengan UU 
Perlindungan Anak akao dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 15 
berikut ini: 

Tabel 15. 
Potensi Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU 

Ke emudaan 

UU PERUN DUNGAN ANAi< �--...;Uc...U;;..;..KE'"'P..cEc.cM""Uc.;;D"',"'.A ...... N 
Pasal 1 angka 1 Pasal 1 angka 1 

Pemuda ado/ah warga negara 
: Indonesia yang memasuki 
periode penting pertumbuhan 
don perkembangan yang 
berusia 16 (enam be/as) 
sampai 30 (tiga pu/uh) tahun._ 

Berdasarkan Tabel 15 di atas, terdapat potensi disharmoni 
antara UU Kepemudaan dengan UU Perlindungan Anak. Disharmoni 
tersebut terdapat pada definisi pemuda dalam UU Kepemudaan, 
dimana pemuda yang terkategori berusia 16 (enam belas) sampai 
dengan 17 (tujuh belas) tahun masuk dalam kategori usia anak 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. 

Dengan demikian, dengan adanya potensi disharmoni tersebut, 
dalam melakukan pelayanan kepemudaan, UU Kepemudaan 
seharusnya mengadopsi konsep perlindungan anak untuk mencegah 
terjadiya eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya 
khususnya terhadap kelompok usia anak 16 (enam belas) sampai 
dengan 17 (tujuh belas) tahun tersebut. 

n. UU Pemda 

Dalam rangka mendukung pengawasan penyelenggaraan 
Perlindungan Anak di daerah, pemerintah daerah dapat membentuk 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) sebagaimana 

Anak ado/ah seseorang yang 
be/um berusia 18 (delapan 
betas) tahun, termasuk anak 

I 
yang masih dalam 
kandungan. 
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diatur dalam Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Merujuk 
ketentuan tersebut dipahami bahwa KPAID dibentuk di dalam 
struktur organisasi pemerintah daerah, sehingga pembentukan 
KPAID tersebut harus merujuk pada ketentuan yang ada dalam UU 
Pemda. lrisan ketentuan pengaturan mengenai pembentukan KPAID 
dalam UU Perlindungan Anak dan UU Pemda dijabarkan lebih lanjut 
dalam Tabel 16 berikut ini: 

Tabel 16. 
Potensl Disharrnoni UU Perlindungan Anak dengan UU Pemda 

NO. 

1. 

UU PERUNDUNGAN ANAK 

Pasal 74 ayat (2) 

UUPEMDA 

Paal 209 ayat (1) 

Dalam ha/ diperlukan, Pemerintah 
Daerah dapat membentuk Komisi 
Perlindutlflon Anok Doeroh atau 
lembogo loinnyo yang sejenis 
untuk mendukung pengawason 
penyelenggaraan Perlindungan 
Anak di daerah. 

Perangkot Daerah 
pravinsi terdiri atas: 
a. sekretoriot doeroh; 
b. sekretoriot DPRD; 
c. inspektorat; 
d. dinas; don 
e. badon. 

2. Pasal67 

Perlindungan khusus 
yang menjadi 
penyalahgunaon 

bagi Anok 
korban 

narkotika, 

Paal 209 ayat (2) 

Perangkot Daeroh 
kobupaten/kota terdiri 
otos: 
a. sekretoriat doeroh; 
b. sekretoriat DPRD; 
c. inspektorat; 
d. dinos; 
e. badan; don 
/. Kecamotan 

l.ampiran Huruf F 
angka 3 UU Pemda 
(Pembagian Urusan 

Pemerlntahan Bidang 
Sosial) 
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NO. 

UU PERUNDUNGAN ANAK 

alkahol, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 ayat {2) 
huruf e dan Anak yang terlibat 
dalam produksi dan distribusinya 
dilakukan melalui upaya 
pengawasan, pencegahan, 
perawatan, don rehobilitosi. 

Pasal 6 78 avat (1) 

Perllndungon Khusus bog/ Anak 
yang menjadl korban pornografl 
sebagaimana dlmoksud dalom 
Paso/ 59 oyot (2) huruf f 

diloksonokon me/olui upoyo 
pembinoon, pendompingon, serto 

pemulihan sosial, keseboton fisik 
don mental. 

Pasal 68 

Per/lndungon Khusus bog/ Allak 
korbon pencul/kon, pen]uolon, 
don/otou perdogongon 
sebogolmona dimaksud do/om 
Posa/ 59 ayot 2 huruf h d//okukan 
melolui upoyo pengowosan, 

perllndungon, pencegohon, 
perawotan, don rehobilitnsi. 

Pas-al 69A 

Perllndungon l<h11sus bogi Anak 
karbon kejohoton seksuat 
sebagaimana dimoksud do/om 

Paso/ 59 oyot (2) huruf J dilokukan 
me/alui upayo: 

o. edukosl 1entong kesehatan 
reproduksl, niloi agomo, 

l don nlloi kesus/loon; 

UUP£MDA 

Rehabi/itasi 
korban 
penyalahgunaan 
NAPZA, orang dengon 
Human 
Immunodeficiency 
Virus/ Acquired 
lmmuno Deficiency 
Syndrome {HIV/AIDS). 

bekas 
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NO. 

UU PERUNDUNGAN ANAK 

b. rehabilitasi sosial; 
c. pendampingan psikososial 

pada soot pengobatan 
sampa/ pemulihan; don 

d. pemberian perlindungan 
don pendampingan pada 
setiap tingkat pemeriksaan 
mulai dari penyidikan, 
penuntutan, sampai 
dengan pemerilcsaan di 
sidang pengadilan. 

Pasal69B 

Perlindungan Khusus bagi Anak 
korban jaringan terorisme 
sebagaimana dimalcsud do/am 
Posa/ 59 ayat (2) huruf k dilakukon 
melalui upayo: 

a. edukosi tentong 
pendidlkan, ldeologi, don 
niloi nasiona/isme; 

b. konsellng tentang bahaya 
terorisme; 

c. rehabilltasi sosial; don 
d. pendampingan sosial. 

Pasal70 

Perlindungan Khusus bagi Anak 
Penyandong Disobllltos 
sebagaimana dimaksud do/am 
Paso/ 59 ayat 2 huruf I dilakukan 
melalui upaya: 

a. perlakuan Anak secara 
manuslawi sesuai dengan 
martabat don Hok Anak; 

b. pemenuhan kebutuhan 
khusus; 

c. perlokuon yon9 soma 

UUPEMDA 

KojanclonEwluul __ ,. ...... _. 
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NO. 

UU PERUNDUNGAN ANAK 
-- 

dengan Anak lainnya untuk 
mencapai integrasi sasial 
sepenuh mungkin don 
pengembangan individu; 
don 

d. pendampingan sosial. 

Pasal 71 

Perlindungan Khusus bagi Anak 
korban perlakuan salah don 
penelantaran sebagaimana 
dimaksud dalam Posa/ 59 ayat (2) 
huruf m dilakukan mela/ui upaya 
pengowosan, pencegohon, 
perawatan, konseling, rehabilitasi 
sosial, don pendampingan sosial. 

Pasal 71A I 
Perlindungan Khusus bagi Anak 
dengan perilaku sasial 
menyimpong sebogotmono 
dimaksud dalam Paso/ 59 ayat (2) 
huruf n dilakukan melalui 
bimbingan nilai agama don nilai 
sosial, konseling, rehabilitasi 
sosial, don pendampingan sosial. 

UUPEMDA 

Pasal 718 

Perlindungan khusus bagi Anak 
yang menjadi korban stigmatisosi 
dari pelabelan terkait dengan 
kondisi Orang Tuanya 
sebagaimana dimaksud dalam 
Paso/ 59 ayat (2) huruf o dilakukan 
melalui konseling, rehabilitasi 
sosiol, don pendomplngon soslol. 

Berdasarkan Tabel 16 di atas, UU Pemda mengatur nomenklatur 
organisasi perangkat daerah yang dapat dibentuk di bawah naungan 
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SOI 

pemerintahan daerah. Namun apabila dikaitkan dengan Pasal 74 
ayat (2) UU Perlindungan Anak diatur bahwa di bawah naungan 
pemerintah daerah dapat dibentuk KPAID. Nomenklatur "kornisi" 
tidak diatur dalam UU Pemda maupun ketentuan pelaksanaannya 
yakni Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (PP Perangkat Daerah), sehingga kedua ketentuan 
tersebut terjadi disharmoni pengaturan. 

Selain itu terdapat potensi disharmoni antara UU Perlindungan 
Anak dengan UU Pemda, yang mana pada Lampiran Huruf F angka 3 
UU Pemda perihal urusan bidang sosial sub bidang "rehabilitasi 
sosial" diatur bahwa urusan anak termasuk ke dalam urusan 
pemerintahan wajib non pelayanan dasar, yang mana membuat 
kewenangan pemerintah pusat yakni Kementerian Sosial (Kemensos) 
dan/atau dinasi sosial dalam rehabilitasi sosial hanya terbatas pada 
anak korban Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) dan 
HIV/AIDS. Padahal UU Perlindungan Anak mengamanatkan 
rehabilitasi sosial tidak hanya terbatas pada anak korban NAPZA 
maupun HIV/AIDS sebagaimana diatur Pasal 67 UU Perlindungan 
Anak, namun juga mencakup perlindungan khusus yang diatur dalam 
Pasal 678, Pasal 68, Pasal 69A, Pasal 698, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 
71A, dan Pasal 718 UU Perlindungan Anak, yakni: anak dari 
kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang menjadi korban 
pornografi; anak korban tindak pidana perdagangan orang; anak 

korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak 
penyandang disabilitas; anak korban perlakuan salah dan 
penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan anak 
yang menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait kondisi 
orang tuanya. Ketentuan yang ada dalam Lampiran Huruf F UU 
Pemda menghalangi Kemensos melaksanakan tugas pelayanan 
rehabilitasi sosial bagi anak korban secara menyeluruh karena 
Kemensos hanya memiliki wewenang rehabilitasi sosial pada anak 
korban NAPZA dan HIV/AIDS. 

o. UU Penyandang Disabilltas 

Dalam UU Perlindungan Anak diatur pemenuhan hak dan 
perlindungan khusus terhadap Anak Penyandang Disabilitas. Salah 

satu ketentuan yang diatur adalah larangan perlakuan diskriminatif 

terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Pasal 76A 

dan Pasal 77 UU Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak 
penyandang disabilitas juga dijamin dalam Pasal 26, Pasal 143 huruf 
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q, dan Pasal 145 UU Penyandang Disabilitas. lrisan ketentuan 
pengaturan mengenai perlindungan terhadap Anak Penyandang 
DisabUitas dalam uu Per� Anak dan UU Penyandaflg 
Disabilitas dijabarkan lebih lanjut dalam Tabel 17 berikut ini: 

label 17. 
Potensi Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU 

Penyandang Dlsabilitas _ 
-N-0-.--U-U_PERU __ N_D_U_N_G�A-N-ANAK UU PENYANDANG 

DISABILITAS 

1. Pasal76A 

Setlap orang dilarang: 
a. memper/akukan Anak 

secara diskriminatlf 
yang meng11kibatkan 
Anak mengolaml 
kerugian, baik 
materiil maupun 
moril sehlngga 
menghambat fungsl 
sasialnya; atau 

b. memperlakukan Anak 
Penyandang 
Disabilitas secara 
diskriminatif. 

Pasal 77 

Pasal26 

Hak bebas darl Dlskrimlnasi, 
pene/antaran, penyiksaan, 
don eksploitasi untuk 
Penyandang Disabilitas 
mellputl hak: 

a. bersosialisasi don 
berinteraksi dalam 
kehidupan 
berke/uarga, 
bermasyarakat, don 
bemegara tanpa rasa 
takut; don 

b. mendapatkan 
PeJ/ndungan darl 
seqala beatuk 

kekerosan fisik, psikis, 
ekonomi, don seksual. 

Setiap Orang yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 

I dalam Posa/ 76A dipidana 
dengan pldana penjara 

paling lama 5 (lima} tahun 
dan/atau denda paling 

banyak Rpl00.000.000,00 
(seratus Jura rupiah). 

q. hak bebas 
Dlskrimlnasl, 
penelantaran, 

dor/ [ 
J 

Pasal 143 huruf q 

Setiap Orang di/orang 
menghalang-halangi 
dan/atau me/orang 
Penyondong Disobilitas 
untuk mendopotkon: 
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NO. UU PERUNDUNGAN ANAK UU PEN�ANDANG 

DISABIUTAS 

penylksaon, don 
eksploltasi 
sebagaimana 
dimaksud do/am 
Paso/26 

Pasal 145 

Pasal 61 angka 2 huruf b 

Setiap Orang yang 

menghalang-halangi 
dan/arou me/orang 
Penyandang Disobilitas 
untuk mendapatkan hak 

sebagaimana dimaksud 
dalam Posa/ 143 dlpidano 
dengan pldona penjara 

paling lama 2 (duo} tahun 
don denda paling banyak 
RplD0.000.00D,OO (duo ratus 
}uto rupiah}. 

Pasal148 

lstilah Penyandang Cacat 
yang dipakai do/am 
peraturan perundang 
undangan yang sudoh ado 
sebelum UndangUndang ini 
berlaku, harus dlbaca don 

dlmaknai sebaga/ 
Penyandang Disabilitas, 
sepanjang tidak 
bertentangan dengan 
Undang-Undang inl. 

khusus 
yang 

cacat 
yang 

Perlindungon khusus bagi 
onok korban kerusunan, 

korbon bencono, don onok 
do/am situosl konf/ik 
bersenjato sebogaimano 

dimaksud dalam Paso/ 60 

huruf b, huruf c, don huruf d, 
diloksonakan melalui: 

b. pemenuhon 
kebutuhan 
bag/ anak 

menyandang 

don anak 

mengalami 
gangguan 
psikososiol. l 

2. 

521 
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Berdasarkan Tabel 17 di atas, UU Penyandang Disabilitas dan UU 

Perlindungan Anak mengatur larangan dan ancaman pidana untuk 

melindungi hak penyandang disabilitas (anak maupun dewasa) d¥i 

diskriminasi. Namun kedua ketentuan tersebut merujuk pada 

maksimal pemidanaan yang berbeda satu sama lain, tepatnya Pasal 

77 UU Perlindungan Anak yang mengatur "pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rpl00.000.000,00 (seroun juta rupiah}", sedangkan Pasal 145 UU 

Penyandang Disabilitas mengatur "pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun dan denda paling banyak Rpl00.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah). Oleh karena itu ketentuan pidana denda mengenai 

diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terutama anak 

penyandang disabilitas perlu dilakukan harmonisasi. 

Selain itu istilah "cacat'' dalam frasa "pemenuhan kebutuhan 

khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami 

gangguan psikososial" pada Pasal 61 angka 2 huruf b UU 

Perlindungan Anak belum disesuaikan dengan amanat Pasal 148 UU 

Penyandang Disabilitas yakni mengubah istilah "cacat'' menjadi 

"penyandang disabilitas". Oleh karena itu kata "cacat" dalam Pasal 

61 angka 2 huruf b UU Perlindungan Anak harus diubah menjadi 

"penyandang disabilitas". 

p. UU Pemilu 

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa "Anak 

adalah seseorang yang be/um berusia 18 (delapan be/as) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan". Selanjutnya Pasal 15 

UU Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak untuk 

memperoleh perlindungan yang salah satunya adalah darl 

penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Pengaturan tersebut 

berpotensi disharmoni apabila disandingkan dengan Pasal 1 angka 

34 UU Pemilu yang mengatur bahwa "Pemilih adalah Warga Negara 

Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh be/as) tahun atau 

lebih, sudah kawin, atau sudah pemah kawin" dan Pasal 280 ayat (2) 

huruf k UU Pemilu yang mengatur bahwa "Pelaksana dan/atau tim 

kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang 

mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak 

memilih" serta Pasal 72 UU Pemilu yang mengatur salah satu 

persyaratan untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan 
(PPK), Panitia Pemungutan Suaca (PPS), Panitia Pemilihan Luar 

Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), 
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Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) 
adalah berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun. lrisan ketentuan 
antara UU Perlindungan Anak dan UU Pemilu yang akan dijabarkan 
dengan Tabel 18 sebagai berikut: 

Tabel 18. 
Potensi Disharmoni UU Perllndungan Anak dengan UU Pemilu 

NO UU PERUNDUNGAN UU PEMILU 
ANAK 

1. 

2. 

Pasal 1 angka 1 

Anak ado/ah seseorang 

yang be/um berusia 18 

(delapan be/as) tahun, 

termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. 

Pasal 15 huruf a 

Setiap Anak berhak untuk 

memperoleh 

perlindungan dari: 

a. Penyalahgunaan 

dalam kegiatan 

po/itik; 

Pasal 1 angka 34 

Pemllih adalah Warga Negara 

Indonesia yang sudah genap 

berumur 17 (tujuh betas) 

tahun atau lebih, sudah kawin, 

atau sudah pernah kawin 

Pasal 280 ayat (2) huruf k 

Pelaksana dan/atau tim 

kampanye dalam kegiatan 

Kampanye Pemilu dilarang 

mengikutsertakan: 

k. Warga Negara Indonesia 

yang tidak memiliki hak 

memilih 

Pasal 72 huruf b 
Syarat untuk menjadi anggota 

PPK, PPS, KPPS, PPLN, don 

KPPSLN meilputi: 

b. berusia paling rendah 17 

(tujuh be/as tahun) 

541 

Berdasarkan Tabel 18 di atas, dengan menggunakan dimensi 
partisipasi politik, anak yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun 
dianggap sebagai pemilih, bahkan dapat ikut serta dalam kegiatan 
kampanye pemilu dan telah memenuhi salah satu persyaratan untuk 
menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN yang merupakan 
pelaksana teknis pemilu. Sementara itu dalam UU perlindungan 
anak, seseorang yang belum berusia 18 (tahun) tahun masih 
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dianggap sebagai anak dan berhak untuk memperoleh perlindungan 
dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. 

Berdasarkan asas lex soecious deroqat legi genera/is, yang 
bermakna pengaturan yang khusus mengesampingkan pengaturan 
yang umum, maka pengaturan mengenai definisi pemilih dalam UU 
Pemilu perlu disesuaikan dengan definisi Anak dalam UU 
Perlindungan Anak agar anak yang telah berumur 17 (tujuh belas) 
tahun termasuk Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak 
memilih sehingga dilarang untuk diikutserakan dalam kampanye 
pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut, syarat berusia paling rendah 
17 (tujuh belas) tahun untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, 

dan KPPSLN sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Pemilu juga 
harus disesuaikan pengaturannya agar sejalan dengan UU 
Perlindungan Anak yakni dalam memperoleh perlindungan dari 
penyalahgunaan kegiatan politik. 

B. PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak 

PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak merupakan peraturan 
pelaksanaan dan ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU Perlindungan Anak 
yang mengatur bahwa "Ketentuan mengenai bimbingan dan 

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah". Ketentuan tersebut kemudian mengalami 
perubahan di mana Pasal 41 UU Perlindungan Anak yang semula terdiri 
atas 2 (dua) ayat, kemudian melalui perubahannya rumusan Pasal 41 
tidak menggunakan ayat dan menjadi rumusan yang berbunyi 
"Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan 

bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan 

Anal<''. 

lmplikasi dari perubahan rumusan dalam ketentuan Pasal 41 
tersebut berdampak pada ditambahkannya materi pasal yaitu Pasal 41A 
yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 

pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, 

don Pasal 41 diatur dengan Peraturnn Pemerintab", Narnun, peraturan 
pemerintah yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 41A UU 
Perlindungan Anak tersebut sampai saat ini belum diterbitkan, sehingga 
PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang merupakan peraturan 
pelaksanaan dari ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU Perlindungan Anak 
sebelum perubahan menjadi satu-satunya peraturan yang saat ini 
menjadi acuan dalam pelaksanaan pengangkatan Anak. lrisan ketentuan 
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dalam PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak dengan UU Perlindungan 
Anak dijabarkan lebih Ian jut pada Tabel 19 berikut ini: 

Tabel 19. 
Potensi Dishannoni UU Perllndungan Anak dengan PP Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak 
�....,..--.,.....,....,...., __ ..... �- 

NO UU PERUNDUNGAN ANAK PP PElAKSANAAN 

PENGANGKATAN ANAK 
1. 

2. 

Pasal 1 angka 9 

Anok Angkot ado/oh Anok 
yang hoknyo diolihkon dori 
lingkungon kekuosaon 
Keluorgo Orang Tua, Wali 
yang soh, atou orang lain 
yang bertanggung jawab 
otos perawoton, pendidikan, 
don membesorkon Anok 
tersebut ke do/om lingkungon 
Keluorgo Orang Tua 
ongkotnyo berdosorkon 
putusan otou penetopon 
pengod/lon. 

Pasal 41 

Pasal l angka l 

Anok ongkot ado/oh onok yang 
hoknya diolihkon dori 
lingkungon atou kekuosoon 
keluorgo orang tua, wali yang 
soh, atau orang lain yang 
bertanggung jawab atas 
perowatan, pendidikan, don 
membesarkan anak tersebut, J 
ke do/am lingkungon keluargo 
orang tua angkotnya 
berdasarkan keputusan atou 
penetapon pengadilon. 

Pasal 35 

561 

Pemerintah, Pemerintah Pengawosan terhadop 
Oaerah, dan Masyarakat pelaksonoon pengongkoton 
melokukon bimbingon don onok dilokukon oleh 
pengowosan terhodop Pemerintah dan masyarakat. 
peloksonoon pengongkoton 
Anok. Pasar 36 

Pengowoson oleh Pemerlntah 
sebogoimono dimoksud do/om 
Paso/ 35 dilokukon oleh 
Oepartemen Sosial. 

Berdasarkan Tabel 19 di atas, terdapat potensi disharmoni antara PP 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak dengan UU Perlindungan Anak. Pasal 1 
angka 1 PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang memuat definisi 
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mengenai Anak Angkat berpotensi disharmoni dengan Pasal 1 angka 9 
UU Perlindungan Anak karena adanya frasa "keputuson" dalam Pasal 1 
angka 1 PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu, Pasal 35 PP 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga berpotensi disharmoni dengan 

Pasal 41 UU Perlindungan Anak karena dalam PP Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak hanya menyebutkan pemerintah dan masyarakat 
yang melakukan pengawasan pengangkatan anak. Di mana pemerintah 
yang dimaksud dalam Pasal 35 PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak 
adalah Departemen Sosial. Ketentuan tersebut berbeda dengan 
pengaturan Pasal 41 UU Perlindungan Anak di mana setelah dilakukan 
perubahan UU Perlindungan Anak, pemerintah daerah juga diberikan 
kewenangan untuk melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan pengangkatan anak. 

Disharmoni antara kedua pengaturan tersebut, disebabkan karena 
PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak merupakan peraturan pelaksanaan 
dari UU Perlindungan Anak sebelum perubahan. Sedangkan, melalui 
perubahannya terdapat beberapa substansi dalam UU Perlindungan 
Anak yang mengalami perubahan yakni salah satunya dengan 
memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah 
dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak. Disharmoni tersebut 
juga terjadi sebagai akibat dari belum diterbitkannya peraturan 
pelaksanaan amanat dari Pasal 41A UU Perlindungan Anak terkait 
pelaksanaan pengangkatan anak. Oleh karena itu, perlunya diterbitkan 

peraturan pelaksanaan Pasal 41A UU Perlindungan Anak sebagai 
pengganti dari PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak agar sejalan dengan 
UU Perlindungan Anak. 

c. Perpres KPAI 

Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak mengatur bahwa "Dolam ha/ 

diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Kamisi Perlindungan 

Anak Daerah atau lembaga /ainnya yang sejenis untuk mendukung 

pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah". 

Pengaturan mengenai KPAID ini selaras dengan pengaturan mengenai 
KPAI yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan 
penyelenggaraan pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 
74 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Namun terdapat ketidaksinkronan 
tujuan pembentukan KPAID berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Perpres KPAI 

dengan UU Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat (1) Perpres KPAI mengatur 
"Dolam ha/ diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi 

Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk 
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mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di daerah". lrisan 
ketentuan dalam Perpres KPAI dengan UU Perlindungan Anak 
dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 20 berikut: 

Tabel 20. 
Potensl Olsharmonl UU Perlindungan Anak dengan Perpres KPAJ 

UU PERUNDUNGAN ANAK 
Pasal 74 ayat (2) 

Dalam ha/ diperlukan, 
Pemerintah Daerah dapat 
membentuk Komisi Perlindungan 

Anak Daerah otau lembaga 
lainnya yang sejenis untuk 
mendukung pengawasan 
penyelenggaraan Perlindungan 
Anak di daerah 

PERPRES KPAI 

Pasal 26 ayat (1) 

Dalam ha/ diperlukan, 
Pemerintah Daerah dapat 
membentuk Komisi Perlindungan 

Anak Daerah atau lembaga 
lainnya yang sejerus untuk 
mendukung penyelenggaraan 
perlindungan anak di daerah 
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Berdasarkan Tabel 20 di atas, tujuan pembentukan KPAID 
berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak adalah untuk 
mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di 
daerah, namun tujuan pembentukan KPAID berdasarkan Pasal 26 ayat 
(1) Perpres KPAI adalah untuk mendukung penyelenggaraan 
perlindungan anak di daerah. Perbedaan pengaturan mengenai KPAID 
dalam Perpres KPAI tersebut perlu disinkronisasi dengan pengaturan 
mengenai KPAID dalam UU Perlindungan Anak. 

Dari Tabel 3 sampai dengan Tabel 20 di atas, dapat disimpulan 
bahwa terdapat beberapa pasal dalam 16 UU, 1 PP, dan 1 Perpres yang 
berpotensi tum pang tindih, disharmoni, atau beririsan dengan U U 

Perlindungan Anak. Sehingga, perlu dikaji UU mana yang harus disesuaikan 
dan menyesuiakan agar pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak dapat 
dilaksanakan dan diimplementasikan dalam penyelenggaraan perlindungan 
anak. 
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D. Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian UU Perlindungan Anak 

1. Putusan MK Nomor 18/PUU-111/2005 

Dalam perkara Nomor 18/PUU-111/2005, Pemohon yang sering 
beraktivitas memberikan pendidikan, bimbingan, dan pelayanan agama 
kepada orang dewasa dan Anak merasa dirugikan hak konstitusionalnya 

dalam menyampaikan ajaran agama sehingga mengajukan uji materi 

Pasal 86 UU Perlindungan Anak terhadap Pasal 28, Pasal 28E ayat (1), 
dan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pada putusan perkara 
tersebut, MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima 
(niet ontvankelijk verklaard). Adapun pertimbangan hukum yang 

dikemukakan MK dalam perkara ini antara lain: 

a. Bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) 
antara hak konstitusional Pemohon dengan Pasal 86 UU 
Perlindungan Anak. Pasal 86 UU Perlindungan Anak sama sekali 
tidak mengurangi hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin 
dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Justru 
sebaliknya, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 86 
UU Perlindungan Anak tersebut merupakan penegasan bahwa 
negara bertanggung jawab untuk melindungi hak setiap Anak yang 
belum berakal dan belum mampu bertanggung jawab dari 
kemungkinan tipu muslihat, kebohongan, atau bujukan yang 
menyebabkan anak tersebut memilih agama tertentu bukan atas 
kesadarannya sendiri; 

b. Bahwa Pasal 86 UU Perlindungan Anak adalah ketentuan pidana 
untuk seseorang yang melakukan "dengan sengaja menggunakan 
tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk 
memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri padahal 
diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal 
dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang 
dianutnya", sehingga apabila Pemohon atau siapa saja tidak 
memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud 
pasal a quo, tidak perlu takut atau khawatir dalam berdakwah atau 
menyebarkan agamanya. Adapun contoh kasus yang dikemukakan 
oleh Pemohon di dalam persidangan, tidak dapat dipertimbangkan 
oleh Mahkamah karena tidak ada kaitannya dengan penentuan 
kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; 

c. Bahwa dengan demikian, unsur-unsur kerugian hak konstitusional 
yang dipersyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UUMK juncto 
yurisprudensi Mahkamah tidak terpenuhi, sehingga Pemohon tidak 
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mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 
permohonan pengujian Pasal 86 UU Perlindungan Anak. 

2. Putusan MK 6/PUU-XV/2017 

Dalam perkara Nomor 6/PUU-XV/2017, Para Pemohon yang 
berprofesi sebagai guru merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena 
mendapatkan kekerasan dari murid atau peserta didiknya sehingga 
mengajukan uji materi Pasal 9 ayat (la) dan Pasal 54 ayat (1) UU 
Perlindungan Anak serta Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 
280 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pada putusan perkara tersebut, MK 
menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Pertimbangan 
hukum yang dikemukakan MK dalam perkara ini antara lain: 

a. Bahwa Pasal 9 ayat (la) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 mengatur 
mengenai perllndungan Anak dari tindak kekerasan atau kejahatan 
lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Perlindungan 
tersebut diperlukan karena suasana pendidikan merupakan proses 
pemuliaan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang bebas 
dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikis, kekerasan 
seksual, dan bentuk kekerasan lain yang dllakukaan oleh pendidik, 
tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain 
yang dapat mengurangi makna pendidikan sebagai proses 
pemuliaan. Pasal 9 ayat (la) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 
merupakan wujud konkret Pemerintah dalam memberikan 
periindungan kepada setiap orang, terutama kepada Anak 
sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 288 ayat (2) 
UUD NRI Tahun 1945. Sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta 
prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak Anak yang telah diratifikasi 
oleh Negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 
1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child 
(Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) tidak memberikan ruang 
pengecualian kepada siapapun untuk melakukan kekerasan 
terhadap Anak, termasuk kekerasan yang dilakukan pendidik 
terhadap peserta didik walaupun dengan dalih untuk tujuan 
pembinaan atau tindakan mendisiplinkan peserta didik. Proses 
pendisiplinan peserta didik harus dimaknai sebagai upaya sistemik 
untuk meningkatkan kematangan moral peserta didik melalui 
proses yang bersifat mendidik dan mencerdaskan. Adapun 
pemberian sanksi kepada peserta didik seharusnya merupakan 
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bimbingan dan pengarahan perilaku serta pengendaliannya dengan 

kasih sayang. Sanksi perlu diberikan dengan landasan pendidikan 
yang baik dan ketulusan dalam bekerja, bukan berlandaskan 
kebencian dan kemarahan. Pendidik perlu menempuh prosedur 
yang berjenjang dalam mendidik dan menghukum peserta didik saat 
peserta didik melakukan kesalahan. Untuk mendukung hal tersebut 

dibutuhkan kesiapan dan kapasitas pendidik dan institusi 
pendidikan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 
terkait metode disiplin positif terhadap para peserta didik yang 
tidak mengandalkan hukuman fisik. Metode disiplin positif tersebut 
terbukti secara ilmiah lebih efektif dalam meningkatkan rasa 

hormat pada guru, tanggung jawab atas partisipasi mereka di 
sekolah, dan kemampuan peserta didik menyerap pelajaran yang 
diberikan. Pendidik dituntut berperan sebagai orangtua yang dapat 
merasakan apa yang dirasakan anak didiknya. Terkait dengan hal 

tersebut, Pasal 6 ayat (1) huruf f Kode Etik Guru Indonesia 
menyatakan, #Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang 
dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak 
kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan". Kekerasan 
sebagai alat untuk mendidik pada masa sekarang ini sudah tidak 

relevan, hukuman dalam proses pendidikan harus digunakan dalam 
rangka mendidik, membimbing, dan mencerdaskan peserta didik. 
Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa 

Pasal 9 ayat (la) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 bertentangan 
dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut 

hukum; 
b. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, 

dalam kaitannya dengan tindak pidana, baik yang dilakukan oleh 
pendidik terhadap peserta didik maupun oleh peserta didik 
terhadap pendidik, hal itu tetap merupakan tindak pidana yang 
dapat diterapkan kepada kedua belah pihak baik pendidik maupun 
peserta didik dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip 

restorative justice dan/atau penyelesaian secara kekeluargaan agar 
tidak ada satu pihak pun yang dirugikan oleh akibat yang timbul 
karena adanya tindak pidana baik yang dilakukan oleh pendidik, 

peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, 
ataupun pihak lain. Dalam konteks demikian, keberadaan dan peran 
Dewan Kehormatan Guru haruslah dioptimalkan. Sehingga dalam 
hal terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pendidik, 
sebelum dilakukan tindakan hukum oleh penegak hukum terlebih 
dahulu haruslah diberikan kesempatan kepada Dewan Kehormatan 
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Guru untuk menyampaikan pendapat dan rekomendasinya. Hal ini 
sesuai dengan fungsi dan peran Dewan Kehormatan Guru 

sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU 14/2005 yang 
menyatakan, "Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik 
guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas 
pelanggaran kode etik oleh guru". Dengan cara demikian, 
penegakan hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai upaya 
terakhir (ultimum remedium). 

3. Putusan MK 33/PUU-XV/2017 

Dalam perkara Nomor 33/PUU-XV/2017, Pemohon yang berprofesi 

sebagai pedagang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena frasa 

"eksploitasi secara ekonomi" dalam Pasal 761 UU Perlindungan Anak 

dalam implementasinya tidak dimaknai untuk menanamkan nilai 

kemandirian dan kesadaran bagi Anak yang ingin membantu Orang 

Tuanya sehingga Pemohon mengajukan uji materi Pasal 761 UU 

Perlindungan Anak terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 280 ayat (1), Pasal 

280 ayat (2), Pasal 280 ayat (3), Pasal 280 ayat (4), Pasal 28H ayat (1), 

Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 281 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pada 

putusan perkara tersebut, MK menolak permohonan Pemohon untuk 

seluruhnya. Adapun pertimbangan hukum yang dikemukakan MK dalam 

perkara ini adalah sebagai berikut: 

"Bahwa setelah membaca dengan saksama Permohonan a quo, 

Pemohon ada/ah orang yang sama dengan Pemohon dalam 

Permahonan Nomar 32/PUU-XV/2017, sehingga sebagaimana halnya 

dalil Pemohon do/am Permohonan Nomor 32/PUU-XV/2017, alur 

logika dun argumentasi yang dikemukakan du/am keduo 

oermononon a qua hampir tidak ado bedanya, kecuati berkenaan 

dengan pasal undang-undang yang diuji. Sama halnya dengan 

Permahonan Nomor 32/PUU-XV/2017, Pemohan 

mencampuradukkan logika dan argumentasi kasus konkrit yang 

dihadapi Pemahan dengan persoalan kanstitusianalitas undang 

undang, in casu UU 35/2014. Dalam hubungan ini, Mahkamah perlu 

kembali menegaskan bahwa harus dibedakan antara persoalan 

konstitusianalitas suatu norma undang-undang dan penerapan 
norma undanq- undang. Dalam kasus yang dialami Pemohon, ha/ itu 
tidak berkenaan dengan persaa/an konstitusianalitas Undang- 
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Undang, in casu Pasal 761 UU 35/2014 melainkan persoalan 

penerapan undang-undang, yang dalam ha/ ini berkait erat dengan 

persoalan pembuktian. Apabifa dalam suatu kasus konkrit sesearang 

dipidana karena terbukti melakukan perbuatan yang di/orang a/eh 

Pasal 761 UU 35/2014 ha/ itu bukan berarti Posa/ 761 UU 35/2014 

benentonqo» dengan UUD 1945, sebaqaimono teiot: 

dipertimbangkan di otas, melainkan semata-mata menurut penilaian 

hakim dalam suatu kasus bahwa karena orang yang bersangkutan 

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan 

oleh penuntut umum. Penilaian hakim demikian tidak dapat 

dicampuri a/eh Mahkamah. Jika orang yang bersangkutan merasa 

tidak bersalah, sistem peradifan pidana telah menyediakan upaya 

hukum untuk itu, apakah melalui upaya hukum biosa, yaitu banding 

dan kasosi, bahkan juga upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan 

kembali. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenanqan Mahkamah 

Agung don pengadilan di bawahnya yang berada dalam lingkungan 

peradilan umum." 

4. Putusan MK 85/PUU-XVll/2019 

Dalam perkara Nomor 85/PUU-XVll/2019, Para Pemohon yang 

berprofesi sebagai Komisioner KPAID dan perorangan yang 

berkepentingan terhadap perlindungan dan pengawasan Anak di daerah 

merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena KPAID tidak diwajibkan 

dibentuk oleh pemerintah daerah dan dikuranginya tugas sostalisasi 

serta pengawasan KPAI sehingga Para Pemohon mengajukan uji materi 

Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (2), dan Pasal 76 huruf a UU 

Perlindungan Anak terhadap Pasal 288 ayat (2), Pasal 280 ayat (1), dan 

Pasal 281 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pada putusan perkara tersebut, 

MK menyatakan permohonan Pemohon X tidak dapat diterima dan 

menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

Pertimbangan hukum yang dikemukakan MK dalam perkara ini antara 

lain: 

a. Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan dengan tidak 

adanya frasa "termasuk Komisi Perlindungan Anak Daerah" dalam 

norma Pasal 74 ayat (1) UU Perlindungan Anak serta tidak adanya 

kata "wajib" bagi daerah untuk membentuk KPAID sebagai lembaga 

independen dalam norma Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak 
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akan berdampak terhadap berkurangnya perlindungan anak di 
daerah karena KPAI tidak memiliki kapasitas untuk menjangkau 
pengawasan penyelenggaraan hak anak di seluruh pelosok 
wilayah NKRI sehingga bertentangan dengan Pasal 288 ayat (2), 

Pasal 280 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Poin 
penting dari ketentuan tersebut adalah frasa "untuk mendukung 
pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah" 
apakah untuk melaksanakan dukungan tersebut akan dibentuk 
dalam kelembagaan tersendiri atau tidak, diserahkan sepenuhnya 
kepada pemerintah daerah. Karena UU Perlindungan Anak 
menyerahkan sepenuhnya pembentukan kelembagaan tersebut 
kepada pemerintah daerah maka dengan sendirinya terkait dengan 
pembentukan kelembagaan apapun di daerah harus merujuk pada 
seluruh regulasi yang terkait dengan pembentukan lembaga, organ 
atau perangkat di daerah agar tidak terjadi proliferasi 
kelembagaan sebagaimana pernah terjadi di era awal pelaksanaan 
otonomi seluas-luasnya di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah, terlebih jika lembaga-lembaga 
tersebut kemudian saling bertumpang tindih dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya maka tujuan pembentukan lembaga tidak akan 
optimal yang pada akhirnya bermuara pada pemborosan keuangan 
negara. Oleh karena urusan perlindungan Anak merupakan urusan 
wajib daerah yang tidak terkait dengan pelayanan dasar maka 
secara berjenjang pemerintah pusat melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan tersebut. Dalam konteks 
inilah, KPAI seharusnya bersinergi dengan pemerintah daerah agar 
hak konstitusional anak dapat semakin terjamin dan terpenuhi. 
Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang memohon agar 
Mahkamah menambahkan frasa "termasuk Komisi Perlindungan 
Anak Daerah" dalam Pasal 74 ayat (1) UU Perlindungan Anak 
terlebih lagi jika hal tersebut didalilkan para Pemohon agar wajib 
dibentuk oleh daerah (Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak) 
adalah dalil yang tidak mendasar. Dengan demikian Mahkamah 
berpendapat tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas norma 
Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Anak sehingga dalil  
para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 

b. Menurut Mahkamah, tugas sosialisasi dari KPAI tidaklah hilang 
hanya karena tidak tercantum secara spesifik dalam Pasal 76 UU 
Perlindungan Anak, namun tugas tersebut telah ternyata oleh 
pembentuk undang-undang dialihkan menjadi bagian dari peran 
masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a 
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UU Perlindungan Anak. Dengan adanya perubahan ketentuan ini 
maka sosialisasi bukan lagi menjadi monopoli tugas dari KPAI 
sebagaimana semula ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) UU 

23/2002. Sementara itu, untuk pengaturan peran masyarakat dalam 
ketentuan UU 23/2002 diatur secara sangat terbatas tanpa ada 
kejelasan ruang lingkup peran yang dapat dilakukannya, termasuk 
cara melakukannya (vide Pasal 73 UU 23/2002). Oleh karena itu, 
seiring dengan dilakukannya perubahan UU Perlindungan Anak, 

peran masyarakat perlu dikuatkan dalam rangka mewujudkan 
tujuan UU Perlindungan Anak. Konsekuensi penguatan tersebut, 
tugas sosialisasi pun diperluas yang dapat dilakukan olehberbagai 

pihak, termasukKPAI dan KPAID sebagai lembaga perlindungan 
anak. 

c. Adanya kekhawatiran para Pemohon yang beranggapan tidak dapat 
lagi melakukan pengawasan atas penyelenggaraan hak Anak sampai 
ke pelosok wilayah NKRI karena tidak ada lagi tugas sosialisasi yang 
merupakan satu nafas dengan pengawasan, merupakan hal yang 
tidak mendasar karena pada prinsipnya Pasal 76 UU Perlindungan 
Anak menentukan bahwa lembaga perlindungan anak termasuk 
lembaga yang diberi peran untuk melakukan sosialisasi. Dalam 
konteks ini, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh KPAI sekaligus 

dapat disinergikan dengan fungsi sosialisasi. Apalagi, nomenklatur 
yang digunakan oleh UU a quo adalah lembaga perlindungan anak 
(dalam huruf kecil) sehingga tidak menutup ruang bagi KPAI 
(termasuk KPAID) untuk melakukan sosialisasi. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil para 
Pemohon berkaitan dengan persoalan inkonstitusionalitas norma 
Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak tidak beralasan menurut 

hukum 
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BAB Ill 

HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI 

A. lnformasi dan Masukan Pemangku Kepentingan Pusat 
1. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

a. Pasai 17 ayat (2) UU Perlindungan Anak mengatur hak Anak yang 
menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan 
dengan hukum untuk dirahasiakan identitasnya. Dalam pelaksanaannya, 
masih banyak ABH memperoleh stigma negatif di masyarakat akibat 
adanya publisitas identitasnya. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan 
dari semua pihak untuk tetap merahasiakan identitas ABH guna 
menghindari stigma negatif yang muncui di masyarakat yang akan 
berdampak pada kondisi psikis ABH tersebut. 

b. Pasal 38 ayat (2) UU Perlindungan Anak mengatur tentang 
penyelenggaraan pengasuhan anak yang salah satunya dilakukan 
melalui "memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain" guna 
menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Namun, frasa 
"memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain" tidak dijelaskan 
lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (2) UU Perlindungan Anak. 
Oleh karena itu, penggunaan frasa "lain" dalam Pasal 38 ayat (2) UU 
Perlindungan Anak perlu dihindari karena dapat menimbulkan 
multitafsir dalam pelaksanaannya dan berdampak pada sulit 
dipertanggungjawabkan. 

c. Pasal 71E UU Perlindungan Anak mengatur tentang tanggung jawab 
pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyediaan dana 
penyelenggaraan perlindungan Anak. Dalam pelaksanaannya, 
pengelolaan anggaran tersebut perlu dilakukan secara transparan dan 
memperhatikan prinsip kepatutan, kehati-hatian, dan kecermatan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dapat 
dipertanggungjawabkan. Hal ini guna menghindari terjadinya 
penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran penyelenggaran 
perlindungan Anak tersebut. 

d. Maraknya kasus perkawinan pada usia Anak disebabkan oleh kurangnya 
pemahaman di masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi 
dan mental remaja. Pemahaman tersebut menjadi penting guna 
meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan pada 
usia Anak. 

e. UU Perlindungan Anak tidak mencantumkan batas waktu ditetapkannya 
peraturan pelaksanaan dari UU Perlindungan Anak tersebut dalam 
materi muatannya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pasal dalam 
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UU Perlindungan Anak yang mencantumkan batas waktu penetapan 
peraturan pelaksanaan sehingga pemerintah dapat segera 
menindaklanjuti penerbitan peraturan pelaksanaannya. 

2. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan 
Kementerian PPPA 
a. Definisi Anak yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak 

berpotensi disharmoni dengan beberapa peraturan perundang 
undangan lainnya yang juga memuat definisi Anak, seperti dalam UU 
Pemilu. Sehingga, perlu adanya harmonisasi antara UU Perlindungan 
Anak dengan undang-undang lainnya mengenai definisi Anak. 

b. Pasal 18 UU Perlindungan Anak mengatur mengenai hak yang dimiliki 
oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana yaitu berupa 
bantuan hukum dan bantuan hukum lainnya. Dalam pelaksanaannya, 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(Kementerian PPPA) telah berkoordinasi dengan Dirjen Pemasyarakatan 
Kementerian Hukum dan HAM melalui Pusat Pembelajaran Keluarga 
(PUSPAGA) untuk memberikan layanan dalam Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA) dan akan diintergrasikan dalam pedoman standar 
pengasuhan Anak di LPKA. 

c. Pasal 21 ayat (6) UU Perlindungan Anak mengamanatkan untuk 
ditetapkannya peraturan presiden mengenai kebijakan kabupaten/kota 
layak Anak. Namun, peraturan presiden tersebut belum ditetapkan 
karena masih terkendala dalam proses finalisasi terkait sinkronisasi data 
baseline yang akan dicantumkan dalam peraturan presiden yang selalu 
mengalami perubahan setiap tahunnya dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

d. Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak mengatur salah satu kewajiban 
dan tanggung jawab Orang Tua, yakni mengasuh, memelihara, 
mendidik, dan melindungi Anak. Dalam implementasinya, berdasarkan 
data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Tahun 2018, 
sekitar 3, 73% balita mendapatkan pengasuhan yang tidak layak. Kondisi 
tersebut menggambarkan bahwa masih banyak Anak dengan rentang 
usia 0-59 bulan yang ditinggalkan sendiri dan tidak diasuh oleh Orang 
Tuanya. 

e. Selain memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam hal mengasuh, 
memelihara, mendidik, dan melindungi Anak, Orang Tua sebagaimana 
Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak juga memiliki tanggung jawab 
dalam hal mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak. Namun, 
dalam pelaksanaannya masih banyak perkawinan yang terjadi pada usia 
Anak. Perkawinan pada usia Anak ini yang kemudian menjadi salah satu 

Kajbln dan Evaluasi Pemantauan Pelaksiinaan 

Und•n,-Uncbin1 Nomor 23 r.hun 2002 tentln,: Perllndunpn Anak 
Sebapimana telah Diubah Terakhir denpn Undanc�Undanc Nomor 17 Tahun 2016 

Punt Pemanbu1n Pelaksanaan Unct.n,-Undan1 Baden KNhlian, Sekretarlat Jenc:t.r..l OPR RI 



penyebab banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada Anak. Maraknya 

perkawinan pada usia Anak ini disebabkan karena kurangnya 
pemahaman Orang Tua akan bahayanya perkawinan pada usia Anak. 
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman Orang Tua agar 

dapat berperan mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak. 
f. Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan Anak mengatur mengenai tindakan 

pengawasan atau pencabutan kuasa asuh Orang Tua apabila melalaikan 
kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU 
Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaannya, pencabutan kuasa asuh 

Orang Tua hanya dilakukan ketika Orang Tua tidak menjalankan 
kewajibannya dalam memberikan perlindungan terhadap Anak yakni 
dengan melakukan kekerasan. Padahal merujuk pada Pasal 26 ayat (1) 
UU Perlindungan Anak, kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua tidak 
hanya terbatas pada melindungi Anak, melainkan juga memiliki 
kewajiban dan tanggung jawab lainnya. Oleh karena itu, diperlukan 
peran negara dalam hal penguatan ketahanan keluarga. 

g. Berdasarkan permasalahan di atas, Asdep Pemenuhan Hak Anak atas 
Pengasuhan dan lingkungan Kementerian PPPA memberikan masukan 

sebagai berikut: 
1) pengasuhan anak perlu dilakukan secara komprehensif, terpadu, 

menetap, dan berkelanjutan agar menjamin terwujudnya 
keselamatan, kesejahteraan, dan partisipasi Anak. 

2) diperlukan peran negara untuk mengatur persoalan pengasuhan 
anak karena permasalahan pengasuhan Anak di lapangan sangat 

kompleks. 

3. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia 

a. Pasal 66 butir b UU Perlindungan Anak mengatur salah satu 
perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual yakni dilakukan melalui pemantauan, pelaporan, dan 
pemberian sanksi. Namun, menurut LPAI terdapat ketidakcermatan 
dalam perumusan frasa "pemontouon, peloporan, don pemberion 

sonksi" dalam Pasal 66 butir b UU Perlindungan Anak. Sebab, 
"pemberian sonks!" tersebut secara janggal ditujukan kepada pelaku. 
Sehingga, rumusan tersebut perlu dilakukan perubahan menjadi 
"pemontouon terhodop penongonon atas petoporon korbon moupun 

mosyorokat don pemberion sonksi kepodo oeioku". 

b. Pasal 73A UU Perlindungan Anak mengatur tentang koordinasi antar 
lintas sektoral dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam 
pelaksanaannya, masih diperlukan peningkatan koordinasi yang bukan 
hanya di tingkat lembaga saja melainkan juga perlunya peningkatan 
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koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah khususnya 
berkaitan dengan pengalokasian anggaran penyelenggaraan 
perlindungan Anak. Di samping itu diperlukan sinergitas 
penyelenggaraan perlindungan ini dengan lembaga swadaya masyarakat 
yang concern dengan masalah ini. 

c, Pasal 768 UU Perlindungan Anak mengatur larangan bagi setiap orang 
yang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan 
Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. LPAI 
berpandangan bahwa frasa "perlokuan sa/ah dan penelantaran" yang 
dimuat dalam 1 (satu) pasal yakni Pasal 768 UU Perlindungan Anak 
bukan merupakan rumusan yang tepat. Sebab frasa "perlakuan sotoh" 

dimaknai sebagai segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya 
dilakukan pada anak-anak. Dengan kata lain, frasa "perlokuan solab" 

mencakup terminologi segala bentuk pelanggaran dalam UU 
Perlindungan Anak yang juga mencakup terminologi "penekmtoron" itu 
sendiri. 

d. LPAI menyambut balk upaya pemerintah dengan adanya PP Kebiri Kimia 
yang mengatur tentang penjatuhan tindakan kebiri kimia bagi pelaku 
kejahatan seksual terhadap Anak. Namun, guna memastikan efektivitas 
pelaksanaannya pelaksanaan dari PP Kebiri Kimia tersebut perlu 
didukung dengan peraturan-peraturan teknis lainnya. 

e. UU Perlindungan Anak telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. 
Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam materi muatan UU 
Perlindungan Anak tersebut mengindikasikan kesungguhan negara 
untuk terus mengoptimalkan perlindungan terhadap Anak di tanah air. 
Namun, LPAI berpandangan bahwa revisi yang berulang lebih 
dititikberatkan pada penegakan hukum dari sisi pidana tetapi terkesan 
timpang karena tidak diimbangi dengan revisi yang dititikberatkan pada 
sisi hulu, yakni penguatan anak agar terhindar dari berbagai macam 
bentuk perlakuan yang salah (pencegahan). LPAI berpandangan bahwa 
keluarga merupakan garda pertama berlangsungnya upaya 
penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu, diharapkan DPR 
dan Pemerintah untuk memasukkan kembali RUU Ketahanan Keluarga 
dalam Prolegnas untuk membangun kesepahaman akan pentingnya 
peran dan fungsi keluarga bagi anak-anak di Indonesia. Keberadaan UU 
Ketahanan Keluarga diharapkan dapat meningkatkan pentingnya 
peranan keluarga terhadap anak-anak untuk menghindarkan dari 
tindakan diskriminatif dan kekerasan pada Anak. 

f. Permasalahan anak yang paling banyak dilaporkan ke LPAI adalah terkait 
situasi anak pasca perceraian kedua orang tuanya. Dimana, dalam 
situasi tersebut salah satu Orang Tua menutup akses anak sehingga anak 
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tersebut tidak dapat berinteraksi dan menjalin kasih sayang dengan 
orang tuanya. Masalah penutupan akses tersebut diperkirakan akan 
semakin tinggi sebagai konsekuensi dari terus meningkatnya angka 
perceraian di Indonesia dan putusan lembaga peradilan terkait kuasa 

asuh Anak hanya sebatas bersifat declorotoir. Oleh karena itu, LPAI 
berpandangan bahwa penutupan akses tersebut harus dibedakan 
dengan perebutan kuasa asuh karena penutupan akses merupakan 
persoalan pidana sedangkan perebutan kuasa asuh merupakan 
persoalan perdata. 

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

a. Pasal 710 UU Perlindungan Anak mengatur mengenai hak anak korban 

tindak pidana; anak yang diksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual; 
anak yang menjadi korban pornografi; anak yang menjadi korban 
penculikan, penjualan, dan atau perdagangan; anak korban kekerasan 
fisik dan/atau psikis; dan anak korban kejahatan seksual untuk 
memperoleh restitusi. Dalam pelaksanaannya, restitusi yang diberikan 
kepada anak korban masih terkendala dalam hal: 
1) mekanisme pengajuan restitusi yang sulit; 
2) persyaratan yang memberatkan korban; 
3) adanya kemungkinan pelaku tindak pidana yang tidak membayarkan 

restitusi; dan 

4) tidak adanya pengaturan mengenai perhitungan ganti kerugian 
secara riil. 

b. Pasal 71E UU Perlindungan Anak mengatur tentang tanggung jawab 

pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal penyediaan dana 
penyelenggaraan perlindungan anak. Terkait hal tersebut, terdapat 
beberapa daerah yang memperoleh alokasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) yang minim atau sekitar kurang dari Rp. 
250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan 
sosialisasi, pelatihan, pelayanan kasus, dan rehabilitasi, yaitu Kalimantan 
Selatan, Kepulauan Riau, Papua Barat, dan Sumatera Barat. Sedangkan 
untuk daerah yang memperoleh alokasi APBD kurang dari Rp. 
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah Provinsi Aceh. Sementara 
alokasi anggaran APBD yang tertinggi, yakni DKI Jakarta, D . I .  Yogyakarta, 

Jawa Timur, dan Jawa Tengah. 
c. Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak mengatur tentang 

pembentukan KPAID atau lembaga sejenis oleh pemerintah daerah guna 
mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, 

adanya frasa "dalam hal diperlukan" pada Pasal 74 ayat (2) UU 

Perlindungan Anak telah mengurangi makna pentingnya KPAI di daerah. 
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d. Terdapat potensi disharmoni antara UU Perlindungan Anak dengan 
undang-undang lainnya, antara lain: 

1) Disharmoni antara UU Perlindungan Anak dengan UU Kesejahteraan 
Anak dalam hal usia Anak, hak Anak, dan pengasuhan anak. 

2) Disharmoni antara UU Perlindungan Anak dengan UU Pemilu, dimana 

dalam UU Perlindungan Anak setiap Anak memiliki hak untuk 
memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan 
politik akan tetapi UU Pemilu mengatur mengenai pelibatan Anak 
dalam kegiatan politik. 

3) Disharmoni antara UU Perlindungan Anak dengan KUHAP. Pasal 76 

huruf g mengatur salah satu tugas dan fungsi KPAI yaitu memberikan 
laporan kepada pihak berwajib. Dalam pelaksanannya, ketentuan ini 
tidak dapat diimplementasikan karena bertentangan dengan KUHAP. 
Sebab, Pasal 24 KUHAP menyatakan bahwa yang dapat 
menyampaikan laporan kepada pihak berwajib adalah 

"perseorangan". Sehingga, KPAI mengusulkan untuk adanya 
perubahan dalam materi muatan Pasal 76 huruf g UU Perlindungan 
Anak. 

e. Disharmoni antara UU Perlindungan Anak dengan UU TPPO, dimana 
pengaturan nominal pidana denda yang diatur dalam Pasal 83 UU 
Perlindungan Anak lebih rendah dari nominal pidana denda dalam Pasal 
5 dan 6 UU TPPO. Sehingga, UU Perlindungan Anak harus menyesuaikan 
dengan pengaturan dalam UU TPPO. 

f. Pasca berlakunya UU Perlindungan Anak, masih terdapat 2 peraturan 
pelaksanaan yang belum diterbitkan, yakni Pasal 21 ayat (6) UU 
Perlindungan Anak yang mengamanatkan Peraturan Presiden (Perpres) 
tentang Kota Layak Anak dan Pasal 71C UU Perlindungan Anak yang 
mengamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan 
Khusus bagi Anak. KPAI berpandangan, ketiadaan peraturan 
pelaksanaan tersebut tentu berdampak pada kepastian hukum 
pelaksanaan UU Perlindungan Anak dan sangat berpotensi melanggar 
hak Anak. Oleh karena itu, KPAI berpandangan perlunya diatur batas 
waktu penetapan peraturan pelaksanaan tersebut guna menjamin 
kepastian hukum pelaksanaan UU Perlindungan Anak. 

g. Pemberatan sanksi pidana dan denda serta pengenaan tindakan kebiri 
kimia sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak belum mampu 

melindungi anak korban kejahatan dan belum mampu menurunkan 
kasus-kasus kejahatan seksual terhadap Anak. Program-program yang 
selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah juga belum 
berjalan efektif. Oleh karena itu, KPAI berpandangan perlu adanya 

Kajian clan Ewluui Pemantauan Pelaksanun 

Und•nc-Und8nc Nomor 23 Tahun 2002 tent1n1 Perlindunpn An•k 

Sebapimana telah Diubah Terakhir denpn I.Jndanc-Undanc Hamor 17 Tahun 2016 
Pus.t PMMntlUln P9l•ksana-, Undant-Undan1 Badan KNhHan, Sekretariat Jenderal DPR RI 



penguatan dari sisi pencegahan (preventif) dari pemerintah pusat dan 

daerah. 

h. Dalam hal pelayanan dan rehabilitasi korban, KPAI telah melakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap lembaga rehabilitasi anak. Hasil 

monitoring dan evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah 

daerah telah melakukan rehabilitasi terhadap anak korban maupun anak 

pelaku meskipun dalam pelaksanaannya capaian ketuntasan dalam 

pelaksanaan rehabilitasi belum maksimal. Adapun kendala yang 

dihadapi oleh lembaga rehabilitasi tersebut yakni, kurangnya dukungan 

pendanaan dari pemerintah daerah; minimnya sumber daya manusia 

(SDM)/tenaga profesional, minimnya pelatihan untuk pengembangan 

SDM, dan kurangnya dukungan dari Orang Tua korban. 

i. KPAI berpandangan bahwa pengaturan mengenai tindakan kebiri kimia 

dalam UU Perlindungan Anak dan PP Kebiri Kimia telah tepat, terlebih 

adanya penegasan terkait penambahan masa hukuman jika pelaku 

merupakan keluarga korban. 

j. Terdapat beberapa saran/masukan dari KPAI terhadap penyempurnaan 

UU Perlindungan Anak, antara lain: 

1) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak belum mencakup kondisi 

anak dengan disabilitas yang secara biologis berusia di atas 18 

(delapan belas) tahun namun secara mental berusia di bawah 18 

(delapan belas) tahun. Sehingga, perlu ditambahkan batasan usia 

Anak dengan mempertimbangkan usia mental anak disabilitas. 

2) Pasal 59 ayat (2) UU Perlindungan Anak perlu menambahkan 

pengaturan mengenai perlindungan khusus bagi anak yang menjadi 

korban kejahatan siber. 

3) Perlu adanya penambahan pengaturan mengenai larangan bagi 

setiap orang yang melakukan kejahatan siber pada Anak dan 

pengaturan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar 

ketentuan kejahatan siber pada Anak. 

4) Pasal 74 ayat (1) UU Perlindungan Anak perlu diubah dengan 

menambahkan KPAID sehingga rumusan norma berbunyi "Do/am 

rangka meningkatkan ejektivitas pengawasan penyelenggaraan 

pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen termasuk 

Komisi Perlindungan Anak Daerah". 

5) Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak perlu diubah menjadi 

kewajiban pemerintah daerah membentuk KPAID sehingga rumusan 

norma berbunyi "Pemerintoh Daerah wajib membentuk dan 

memfasilitasi Komisi Perlindungan Anak Daerah untuk mendukung 

pengawasan penyelenggoraan Perlindungan Anak di doerob", 
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S. Direktorat Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial 

a. Pasal 7 ayat (2) UU Perlindungan Anak mengatur hak Anak untuk diasuh 
atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain 
apabila Orang Tua melalaikan kewajibannya. Dalam pelaksanaannya, 
anak yang berada dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial 
Anak (LKSA) masih sangat rentan untuk tidak terpenuhi haknya. 
Berdasarkan data 5istem lnformasi Kesejahteraan Sosial Next 

Generation (51KS-NG) Kemensos, jumlah anak berada dalam LK5A yaitu 
120.839, jumlah LKSA yang telah mendaftar ke 51KS-NG adalah 5.989 
dan terdapat 2.510 LK5A yang belum akreditasi (data SIK5-NG Kemensos 
per 20 Desember 2020). 

b. Pasal 12 UU Perlindungan Anak mengatur Anak Penyandang Disabilitas 
berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf 
kesejahteraan sosial. Menindaklanjuti pengaturan tersebut, Kemensos 
telah memiliki Unit Layanan Rehabilitasi 5osial untuk Anak Penyandang 
Disabilitas (ULR5 APO) yang memberikan layanan untuk mendukung 
tumbuh kembang Anak Penyandang Disabilitas melalui berbagai jenis 
terapi (okupasi, wicara, fisioterapi, dan perilaku). Selain itu, Kemensos 
juga telah menyelenggarakan kegiatan Temu Penguatan Anak dan 
Keluarga (TEPAK) agar keluarga memahami tentan hak-hak Anak 
Penyandang Disabilitas dan pendampingan dari Peksos. Namun, dalam 
pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala diantaranya: 
1) letak geografis yang menyebabkan jangkauan layanan dan informasi 

layanan belum dapat menjangkau semua daerah; 
2) minimnya pemahaman dari keluarga dan masyarakat mengenai hak 

Anak Penyandang Disabilitas; 
3) belum semua Anak Penyandang Disabilitas memiliki identias sehingga 

hak dan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi; 
4) kurangnya tenaga pendamping Anak Penyandang Disabilitas. 5aat ini 

baru 230 orang pendamping Anak Penyandang Disabilitas yang 
penyebarannya belum merata sampai di tiap kabupaten/kota; 

5) minimnya LK5A yang menyediakan layanan rehabilitasi sosial Anak 
Penyandang Disabilitas; dan 

6) belum banyakanya perguruan tinggi yang menyelenggarakan 
program pendidikan untuk sarjana pendidikan khusus bagi Anak 
Penyadang Disabilitas. 

c. Pasal 55 ayat (4) UU Perlindungan Anak mengamanatkan Kemensos 
untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemeliharaan dan 
perawatan anak. Dalam pelaksanaannya, kendala yang dihadapi 
diantaranya: 
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1) penegakan hukum khususnya penjatuhan sanksi bagi pemerintah 

daerah yang tidak melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
untuk anak terlantar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 
belum optimal; 

2) minimnya kuantitas SDM dan dukungan anggaran di daerah dalam 
melaksanakan kewajiban rehabilitasi sosial untuk anak terlantar. 
Pada Tahun 2019, pemerintah telah memberikan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) untuk rehabilitasi sosial anak terlantar, namun 
pelaksanannya belum optimal. 

d. Pasal 59A UU Perlindungan Anak mengatur tentang upaya-upaya yang 

dilakukan dalam memberikan perlindungan khusus bagi Anak. Dalam 
pelaksanannya, terdapat kendala dalam pelaksanaan perlindungan 
khusus pada Anak yaitu minimnya jumlah Peksos. Pada Tahun 2020 
Peksos menangani 17.923 kasus anak yang memerlukan perlindungan 
khusus namun hanya ditangani oleh 770 orang Peksos. 

e. Pasal 698 UU Perlindungan Anak mengatur tentang upaya-upaya yang 
dilakukan dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak korban 
jaringan terorisme yang salah satunya adalah rehabilitasi sosial. Dalam 
pelaksanaan proses rehabilitasi sosial untuk anak korban jaringan 
terorisme masih mengalami kendala, diantaranya: 

1) kurangnya respon pemerintah daerah dalam pengawasan pasca 
reintegrasi; 

2) tidak adanya kebijakan daerah dalam menangani orang yang 
terpapar radikalisme; 

3) stigma negatif dari masyarakat; dan 

4) Anak dan Orang Tua yang telah menjadi korban jaringan terorisme 
menolak untuk rehabilitasi sosial. 

f. Pasal 71A UU Perlindungan Anak mengenai bentuk perlindungan khusus 
yang diberikan pada Anak dengan perilaku sosial menyimpang. 
Menindaklanjuti pengaturan tersebut, Kemensos telah melakukan 
berbagai kegiatan pelayanan konseling, rehabilitasi sosial, dan 
pendampingan sosial melalui Program Peksos Goes To School (PGTS) dan 
Peksos Goes To Community (PGTC), serta pendampingan sosial kepada 
Orang Tua melalui kegiatan TEPAK. Namun, dalam pelaksanaannya 
masih ditemukan beberapa kendala diantaranya: 
1) dukungan keluarga dan masyarakat terhadap proses rehabilitasi dan 

pendampingan sosial anak masih kurang, terutama keluarga dengan 
tingkat ekonomi menengah kebawah; 

2) stigma negatif dari masyarakat terhadap anak dengan perilaku sosial 
menyimpang sehingga menghambat proses reintegrasi/reunifikasi; 
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3) terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM serta sarana/prasarana 
LKSA;dan 

4) belum adanya forum koordinasi dalam penanganan anak dengan 
perilaku sosial menyimpang. 

g. Pasal 718 UU Perlindungan Anak mengatur tentang bentuk 
perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang menjadi korban 
stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi Orang Tuanya. 
Menindaklanjuti pengaturan tersebut, Kemensos telah bekerjasama 
dengan LKSA dan masyarakat untuk melakukan rehabilitasi sosial 
terhadap anak korban stigmatisasi tersebut. Namun, masih ditemukan 
beberapa kendala dalam pelaksanaannya diantaranya: 
1) kurangnya penerimaan dari masyarakat yang menghambat proses 

reintegrasi sosial; dan 
2) belum adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam melakukan 

pengawasan pasca reintegrasi sosial. 
h. Terdapat potensi disharmoni antara UU Perlindungan Anak dengan UU 

Pemda. Pada Lampiran F UU Pemda yang mengatur pembagian urusan 
pemerintahan bidang sosial, pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos 
hanya berwenang melaksanakan rehabilitasi sosial untuk 
penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/AIDS sedangkan dalam 
Pasal SS UU Perlindungan Anak, Kemensos juga berperan dalam hal 
melaksanakan rehabilitasi sosial untuk Anak terlantar. Disharmoni 
tersebut berpotensi membatasi kewenangan Kemensos. 

i. Dalam hal pendanaan, penganggaran untuk penyelenggaraan 
perlindungan anak belum menjadi prioritas khususnya dalam hal 
penanganan anak terlantar. Selain itu, penganggaran untuk program 
pengasuhan Anak juga masih terbatas hanya di beberapa daerah saja 
dan keterbatasan tersebut seperti belum adanya penganggaran untuk 
pelaksanaan sidang tim perizinan pengangkatan Anak sehingga 
menyebabkan pengasuhan Anak tersebut menjadi terkendala. 

j. Dit. Rehsos Kemensos berpandangan bahwa perlu adanya pencantuman 
batas waktu mengenai penetapan peraturan pelaksanaan UU 
Perlindungan Anak. Hal ini guna menghindari terjadinya kekosongan 
hukum dan kepastian hukum pelaksanaan UU Perlindungan Anak. 

6. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian PPPA 

a. Pasal 12 UU Perlindungan Anak mengatur mengenai hak Anak 
Penyandang Disabilitas untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, 
dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Menindaklanjuti 
pengaturan tersebut, Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus 
Kementerian PPPA telah melalukan berbagai forum koordinasi rutin 
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dengan kementerian/lembaga lain, misalnya dengan Kemendikbud 

terkait pendidikan Anak Penyandang Disabilitas. Asdep Perlindungan 
Anak Kondisi Khusus Kementerian PPPA juga tel ah melakukan advokasi, 
sosialisasi, forum komunikasi maupun bimbingan teknis bagi lrang Tua 
yang memiliki Anak Penyandang Disabilitas, masyarakat, dan guru. 

Namun dalam pelaksanannya, masih ditemukan beberapa kendala 
diantaranya: 

1) masih adanya diskriminasi, penolakan, dan stigma negatif, serta 
ketidakpahaman terkait kondisi Anak Penyandang Disabilitas, baik 
dari lingkungan keluarga maupun masyarakat; 

2) keterbatasan sarana dan prasarana bagi Anak Penyandang Disabilitas 
dan sarana pembelajaran yang belum "rarnah anak"; dan 

3) masih minimnya bantuan hukum dan bantuan lainnya untuk Anak 
Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Minimnya 
bantuan hukum dan bantuan lainnya tersebut dalam hal pemberian 
akomodasi yang layak dalam proses peradilan, tidak adanya 
pendamping, dan tidak adanya penerjemah yang membantu proses 
komunikasi Anak Penyandang Disabilitas dengan aparat penegak 

hukum. 
b. Pasal 59 UU Perlindungan Anak mengamanatkan pemerintah, 

pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya untuk bertanggung 
jawab atas penyelenggaraan perlindungan khusus pada Anak. Dalam 
pelaksanaannya, penyelenggaran perlindungan khusus pada Anak 
khususnya untuk ABH masih terbatas pada LPKA, kapasitas aparat 
penegak hukum, dan kasus yang terpublikasi sehingga menimbulkan 
stigma negatif dari masyarakat pada ABH. 

c. Pasal 65 UU Perlindungan Anak mengatur bentuk perlindungan khusus 
yang diberikan terhadap anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. 
Menindaklanjuti pengaturan tersebut, Kementerian PPPA melakukan 
kajian pada tahu 2016 dengan mengambil sampling Suku Bajo yang 
tersebar di timur Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Berdasarkan 
kajian tersebut, diketahui bahwa sarana dan prasarana balk dalam hal 
mendukung pendidikan maupun kesehatan masih sangat minim. 

d. Pasal 698 UU Perlindungan Anak mengatur bentuk perlindungan khusus 
yang diberikan kepada anak korban jaringan terorisme. Dalam 
pelaksanaannya, masih terdapat pelanggaran hak-hak Anak pada saat 
melakukan penanganan Anak yang melakukan tindak pidana terorisme. 
SOP dan proses penanganan Anak yang melakukan tindak pidana 
terorisme belum sepenuhnya mengedepankan kepentingan terbaik bagi 
Anak baik oleh Densus 88 saat melakukan penangkapan dan penyidikan, 
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maupun Jaksa dan Hakim pada proses penuntutan dan pemeriksaan di 
pengadilan. 

e. Pasal 72 ayat (3) huruf g mengatur salah satunya peran aktif masyarakat 
dalam menghilangkan pelebelan negatif terhadap anak korban yang 
memerlukan perlindungan khusus. Namun, dalam pelaksanaannya 
stigma negatif/pelebelan di masyarakat masih sering terjadi terutama 
pada anak dengan kondisi Orang Tua yang memiliki keyakinan agama 
minoritas dari lingkungan sekitarnya. 

f. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak 
telah diwujudkan dalam berbagai wadah, salah satunya melalui 
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan 
Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) 
yang telah digagas oleh Kementerian PPPA. PATBM merupakan gerakan 
perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di 
suatu wilayah (desa/kelurahan). Melalui PATBM diharapkan masyarakat 
mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisatif untuk mencegah 
dan menyelesaiakan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada 
di lingkungannya sendiri. Namun, PATBM tersebut dalam 
pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala, diantaranya: 
1) tingkat kesiapan SDM PATBM dalam bersikap dan bertindak 

menghadapi masalah kekerasan terhadap anak masih sangat rendah; 
2) kurangnya perhatian dari pemerintah dalam memberikan dukungan 

berupa penguatan kapasias SOM PATBM; dan 
3) minimnya anggaran untuk mendukung kegiatan PATBM. 

g. Terdapat beberapa permasalahan lainnya dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak, diantaranya: 
1) Kementerian PPA telah melakukan pendataan untuk anak korban 

kekerasan melalui SIMFONI PPA. Namun, untuk pendataan anak yang 
terkategori sebagai anak yang memerlukan perlindungan khusus 
belum terintegrasi dengan baik dan masih mengacu pada beberapa 
hasil survey dari kementerian/lembaga lain misalnya untuk data Anak 
Penyandang Disabilitas masih mengacu pada data Survey Sosial 
Ekonomi Nasional (Susenas) dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun 
data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), 
serta data untuk anak korban perlakuan yang salah dan anak 
terlantar. 

2) Masih terdapat beberapa kebijakan dari pemerintah daerah yang 
belum mengarah pada isu "ramah anak" dan juga belum memiliki 
peraturan daerah terkait perlindungan anak; 
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3) Belum adanya petunjuk teknis/Standar Operasional Prosedur (SOP) 

dan SPM yang terpadu dalam memberikan perlindungan terhadap 15 
(lima belas) kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus; 

4) Kurangnya sosialisasi UU Perlindungan Anak dan peraturan 
pelaksanaannya kepada masyarakat; 

5) Kurangnya koordinasi baik pada tingkat pusat maupun daerah dalam 
hal penyelenggaraan perlindungan anak; 

6) Keterbatasan akses dalam hal pencatatan hak sipil, hak atas 

pendidikan, dan hak atas kesehatan bagi anak yang memerlukan 
perlindungan khusus; 

7) Penyelenggaraan perlindungan anak menjadi isu yang multisektor. 
Hal tersebut yang menyebabkan banyaknya kementerian/lembaga 
yang menyelenggarakan perlindungan anak. Dalam pelaksanaannya, 
masih terdapat kebingungan di masyarakat dalam penanganan anak 
yang memerlukan perlindungan khusus mengenai batasan 
kewenangan dari Kementerian PPPA dan Kemensos; dan 

8) Masih banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada Anak, 
perkawinan pada usia Anak, dan anak yang mengalami gizi buruk 
menunjukkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak masih 
sangat jauh dari tujuannya. 

7. Direktorat Pencatatan Sipil Kemendagri 

a. Pasal 29 ayat (1) UU Perlindungan Anak mengatur mengenai hak Anak 
yang dilahirkan dari perkawinan campuran untuk memperoleh 
kewarganegaraan. Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala terkait 
pengurusan administrasi kewarganegaraan Anak yang dilahirkan dari 
perkawinan campuran dimana Dit. Pencatatan Sipil Kemendagri tidak 

memiliki data lengkap mengenai Anak hasil perkawinan campuran yang 
telah didaftarkan ke kantor irnigrasi dan mengenai anak 
berkewargangeraan ganda yang telah memilih menjadi Warga Negara 
Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) atau tidak memilih 
salah satu kewarganegaraan. Terhadap permasalahan tersebut, Dit. 
Pencatatan Sipil Kemendagri berpandangan bahwa perlunya pengaturan 
terkait penyampaian dan integrasi data dari Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia (Kemenkuham) ke Kemendagri mengenai anak 

berkewargangeraan ganda yang sudah mendaftar ke kantor imigrasi dan 
data anak berkewargangeraan ganda yang telah memilih menjadi WNI 
atau WNA atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan. 

b. Pasal 72 ayat (5) mengatur mengenai peran serta media massa dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak yang salah satunya adalah 
perlindungan dari pemberitaan identitas Anak untuk menghindari 
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labelisasi. Namun, sampai saat ini masih banyak dijumpai masyarakat 
dan/atau media massa yang melakukan penyebarluasan informasi tanpa 
memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak seperti mempublikasikan 
identitas ABH. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan sanksi bagi 
masyarakat dan/atau media massa yang menyebarluaskan informasi 
tanpa memperhatikan kepentingan anak. 

c. UU Perlindungan Anak ditinjau dari sisi substansi sudah cukup 
komprehensif dan memadai, serta telah sejalan dengan tujuan 
pembentukannya. Namun, dari sisi implementasi masih terkendala pada 
kurangnya koordinasi antar kementerian/lembaga terkait. Oleh karena 
itu, Dit. Pencatatan Sipil Kemendagri berpandangan perlunya 
peningkatan dalam hal koordinasi antar kementerian/lembaga terkait 
dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak. 

d. Dalam hal pendanaan, urusan administrasi kependudukan merupakan 
urusan konkuren dan menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten/kota 
sehingga wajib dianggarkan dalam APBD. Namun, dalam 
pelaksanaannya beberapa daerah mengurangi alokasi APBD untuk 
pelayanan administrasi kependudukan. Minimnya alokasi anggaran 
tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelayanan administrasi 
kependudukan serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 
Minimnya alokasi anggaran tersebut karena kurangnya komitmen dari 
pemerintah daerah terkait hal tersebut. Oleh karena itu, pemerintah 
pusat melalui Kemendagri telah memberikan OAK kepada provinsi dan 
kabupaten/kota untuk pelayanan administrasi kependudukan dan 
pelayanan pencatatan/pembuatan akta kelahiran. 

e. Dit. Pencatatan Sipil Kemendagri memberikan saran/masukan untuk 
penyempurnaan UU Perlindungan Anak, diantaranya: 
1) perlunya penambahan pengaturan hak Anak untuk memperoleh KIA; 

dan 
2) pengaturan sanksi bagi media massa yang melakukan 

penyebarluasan informasi terkait identitas ABH. 

8. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan 
Kementerian PPA 
a. Pasal 48 UU Perlindungan Anak mewajibkan pemerintah dan 

pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 
9 (sembilan) tahun. Pengaturan ini juga sejalan dengan pengaturan 
Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun di UU Sisdiknas. Namun, pasca Tahun 
2015 setelah diterbitkannya Permendikbud Program Indonesia Pintar 
program Wajib Belajar telah berubah menjadi 12 (dua belas) tahun. 
Sehingga, terdapat potensi disharmoni antara UU Sisdiknas dan UU 
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Perlindungan Anak dengan Permendikbud Program Indonesia Pintar. 

Oleh karena itu, perlu dilakukannya penyesuaian pada UU Sisdiknas dan 

UU Perlindungan Anak khususnya untuk program Wajib Belajar 12 (dua 

belas) tahun. 

b. Permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan perlindungan anak di 

bidang kesehatan adalah pemenuhan hak hidup anak. Hal ini terlihat 

dari indikator Angka Kematian lbu (AKI) sejumlah 305 per 100.000 

kelahiran, angka kematian bayi 24 (dua puluh empat) per 1.000 

kelahiran, angka kematian balita 32 (tiga puluh dua) per 1.000 kelahiran, 

dan prevalensi stunting pad a anak balita setinggi 27, 7% (dua puluh tujuh 

koma tujuh persen). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 

Kementerian PPPA memperhatikan fasilitas pelayanan kesehatan yang 

ramah anak, mulai dari Pusat Kesehatan Masyarakat {Puskesmas), 

Rumah Sakit, dan pengasuhan alternatif serta tempat-tempat publik. 

Kementerian PPPA juga tel ah menginisasi Puskesmas Ramah Anak {PRA) 

dimana saat ini terdapat 2.518 PRA yang tersebar di seluruh Indonesia. 

c. Dalam bidang pendidikan, permasalahan yang terjadi meliputi sarana 

dan prasarana (infrastruktur), keterbatasan akses untuk memperoleh 

pendidikan, mutu pendidikan, dan kekerasan pada Anak yang terjadi 

pada satuan pendidikan. Terhadap permasalahan tersebut, Kementerian 

PPPA telah mendorong pembelajaran yang ramah anak Kementerian 

PPPA juga telah menginisiasi Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) pada 

Tahun 2015. Hingga saat ini terdapat 45.020 SRA yang tersebar di 310 

kabupaten/kota dan 34 (tiga puluh empat) provinsi. Selain itu, 

Kementerian PPPA juga mencetuskan program Ruang lbadah Ramah 

Anak, Ruang Bermain Ramah Anak dan Pusat Kreativitas Anak sebagai 

upaya memenuhi hak pemanfaatan waktu luang bagi Anak di luar waktu 

sekolah. 

d. Berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 

{SNPHAR) pada Tahun 2018, kasus yang umum terjadi pada anak dan 

remaja antara lain: 

1) kekerasan fisik, dimana 1 (satu) dari 3 (tiga) anak dan remaja laki-laki 

serta 1 (satu) dari 5 (lima) anak dan remaja perempuan pernah 

mengalami kekerasan fisik sepanjang hidupnya; 

2) kekerasan emosional, dimana 1 (satu) dari 2 (dua) anak dan remaja 

laki-laki serta 3 (tiga) dari 5 (lima) anak dan remaja perempuan 

pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya; 

3) kekerasan emosional melalui daring/cyberbullying, dimana 1 (satu) 

dari 100 anak dan remaja laki-laki serta 13 (tiga belas) dari 100 anak 

dan remaja perempuan pernah mengalami cyberbullying sepanjang 

hidupnya; dan 
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4) kekerasan seksual, dimana 6 (enam) dari 100 anak dan remaja laki 
laki serta 10 (sepuluh) dari 100 anak dan remaja perempuan pernah 
mengalami kekerasan seksual). 

e. Peranan media massa dalam menyebarluaskan informasi mengenai 
Anak telah cukup memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Hanya 
sa]a, perlu dilakukan monitoring bersama dari semua pihak khususnya 
untuk kasus-kasus yang melibatkan Anak. 

f. Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan 
Kementerian PPPA berpandangan bahwa perlu penguatan upaya-upaya 
dalam mendukung pemenuhan hak Anak. Upaya-upaya tersebut 
termasuk dengan memberikan kesempatan bagi Anak untuk tumbuh 
dan berkembang dengan baik. Selain itu, perlunya dilakukan beberapa 
penyempurnaan dalam UU Perlindungan Anak khususnya terhadap 
perlindungan khusus pada Anak agar lebih mudah untuk 
diimplementasikan. 

9. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, lnformasi, dan Partisipasi Anak 
Kementerian PPPA 

a. Pasal 22 UU Perlindungan Anak mengatur tentang kewajiban negara, 
pemerintah, dan pemerintah daerah dalam pemenuhan dukungan 
sarana prasarana dan ketersediaan SOM penyelenggaraan perlindungan 
anak. Oalam pelaksanaannya, SOM di daerah masih sangat minim 
dikarenakan adanya perpindahan (mutasi) SOM. 

b. Pasal 27 UU Perlindungan Anak mengatur mengenai identitas Anak yang 
dituangkan dalam akta kelahiran. Berdasarkan data dari Kemendagri, 
cakupan kepemilikan akta kelahiran masih 31,25% (tiga puluh satu koma 
dua lima persen) pada Tahun 2014 namun mengalami peningkatan 
menjadi 61,62% (enam puluh satu koma enam dua persen) pada Tahun 
2015; 74,29% (tujuh puluh empat koma dua sembilan persen) Tahun 
2016; 85,20% (delapan puluh lima koma dua puluh) pada Tahun 2017; 
91,17% (sembilan puluh satu koma satu tujuh persen) pada Tahun 2019; 
dan telah mencapai 93,78% (sembilan puluh tiga koma tujuh delapan 
persen) pada Oesember 2020. Berdasarkan data tersebut, masih 
terdapat 6,22% (enam koma dua dua persen) anak Indonesia yang 
belum memiliki akta kelahiran. Jika merujuk pada hasil Susenas pada 
Tahun 2019 yang merilis jumlah anak Indonesia sekitar 84.400.000 jiwa, 
maka lebih dari 5.000.000 (lima juta) anak Indonesia belum memiliki 
akta kelahiran. Adapun permasalahannya antara lain: 
1) lokasi yang sulit dijangkau oleh layanan akta kelahiran; 
2) kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta 

kelahiran bagi Anak; 
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3) belum semua wilayah Indonesia memiliki akses internet yang baik 
untuk mendukung layanan akta kelahiran secara online terutama di 
daerah pedalaman dan terpendl; dan 

4) Anak-anak yang berada dalam situasi dan kondisi khusus misalnya 
anak yang lahir di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, anak 
kelompok minoritas dan terisolasi, anak dari orang tua yang 
bekerja/berada di luar negeri secara ilegal, dan anak di panti asuhan. 

c. Terkait dengan kepemilikan akta kelahiran tersebut, Kementerian PPPA 
bersama dengan Kemendagri membentuk Forum Koordinasi Percepatan 
Kepemilikan Akta Kelahiran Anak yang beranggotakan 8 Kementerian 
yang ada dalam Nota Kesepahaman ditambah beberapa lembaga yang 
memiliki tugas dan fungsi terkait percepatan kepemilikan akta kelahiran 
serta lembaga masyarakat. Berikut adalah data cakupan wilayah 
sosialisasi percepatan kepemilikan akta kelahiran Tahun 2014-2019 dan 
Data Cakupan Wilayah yang telah Melakukan Advokasi Tahun 2014- 

2019: 

Tabel 21. 
Data cakupan Wllayah Soslalisasi Percepatan Kepemilikan Akta 

Kelahlran 2014-2019 

Total Provlnst Tot.I Kab/Ko� 

s 91 

Tahun 2015 0 Tahun 2015 0 

Tahun 2016 1 Tahun 2016 11 

Tahun 2017 0 Tahun 2017 9 

Tahun 2018 4 Tahun 2018 48 

Tahun 2019 0 Tahun 2019 23 

Tabel 22. 
Data Cakupan Wilayah yang telah Melakukan Advokasi Tahun 2014- 

2019 

TotalProvlnsl Total Kab/Kota 

s 19 

Tahun 2015 0 Tahun 2015 0 

Tahun 2016 0 Tahun 2016 0 
Tahun 2017 0 Tahun 2017 0 

Tahun 2018 0 Tahun 2018 19 

Tahun 2019 5 Tahun 2019 0 
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d. Pasal 71E UU Perlindungan Anak mengatur mengenai tanggung jawab 
pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyediaan dana 
penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, dana untuk pemenuhan 
hak sipil, informasi, dan partisipasi Anak masih sangat kurang. Demikian 
pula dengan APBD, masih banyak proses pembangunan belum 
melibatkan partisipasi Anak, maka penggunaan dana dan kebijakan yang 
dihasilkan belum optimal. 

e. Pasal 72 UU Perlindungan Anak mengatur peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak. Peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak tersebut dilakukan baik secara 
perseorangan maupun kelompok. Dalam pelaksanaannya, pemahaman 
masyarakat secara perorangan mengenai perlindungan anak masih 
terbatas walaupun pemahaman masyarakat (penggiat-penggiat 
perlindungan anak) telah cukup baik. Minimnya pemahaman 
masyarakat secara perseorangan ini dikarenakan belum tersosialisasinya 
perlindunganyan anak dengan baik di masyarakat. 

f. Terdapat potensi disharmoni antara UU Perlindungan Anak dengan UU 
lainnya, diantaranya: 
1) UU Pemilu mendefinisikan pemilih merupakan WNI yang berusia 17 

(tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah 
kawin. Merujuk pada batasan usia tersebut, maka untuk pemilih yang 
masuk kategori usia 17 (tujuh belas) tahun masih terkategori sebagai 
Anak. Selain itu, UU Pemilu juga mengatur Anak yang berusia 17 
(tujuh belas) tahun dapat berkontribusi dalam kegiatan kampanye 
pemilu. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan UU Perlindungan 
Anak karena UU Perlindungan Anak mengatur hak Anak yang salah 
satunya untuk perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan 
politik. 

2) UU Perlindungan Anak melarang perusahaan untuk merekrut tenaga 
kerja Anak sedangkan UU Ketenagakerjaan memberikan peluang bagi 
Anak yang berusia antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 
(lima belas) tahun untuk dapat dipekerjakan (pekerjaan ringan). 
Pemberian peluang pada Anak untuk bekerja/direkrut tetap harus 
mengedepankan perlindungan pada Anak dengan memberikan 
perlakuan berbeda dengan pekerja dewasa agar tetap terlindungi 
hak-haknya sebagai Anak. Misalnya, memberikan waktu bekerja yang 
lebih sedikit tan pa melibatkan dalam lembur dan kegiatan lainnya. 

3) UU Kepemudaan mendefinisikan pemuda yaitu mereka yang berusian 
16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun. 
Ketentuan tersebut berpotensi disharmoni terutama untuk Anak usia 
16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) tahun. 
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g. Dalam hal menjamin pemenuhan partisipasi Anak, terdapat kebijakan 
Forum Anak yang digagas oleh Kementerian PPPA. Namun, 
penyelenggaraan Forum Anak di daerah belum sepenuhnya berjalan 
efektif. Sebab, dalam pelaksanaannya keanggotaan Forum Anak lebih 
didominasi oleh Anak yang bersekolah formal. Hal tersebut tidak sejalan 
dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Namer 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak 
(Permen PPPA Penyelenggaraan Forum Anak) yang mensyaratkan 
bahwa keanggotaan dalam Forum Anak harus terdiri dari berbagai latar 
belakang seperti Anak Penyandang Disabilitas, ASH, anak jalanan, dll. 
Selain itu, pelaksanaan kegiatan oleh Forum Anak juga terbatas pada 
sarana dan prasarana karena belum memiliki tempat untuk berkegiatan. 

h. Permasalahan lain dalam hal partisipasi Anak adalah kerelaan orang 
dewasa untuk berbagi peran dan tanggung jawab dengan Anak masih 
sangat terbatas. Budaya di Indonesia yang menempatkan Anak berada 
di bawah penguasaan orang dewasa dan mengharuskan Anak untuk 
patuh menjadi salah satu penyebab Anak belum dapat berpartisipasi 
secara utuh baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Selain itu, 
minimnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak. Oleh 
karena itu, perlu adanya sosialisasi guna mendukung peningkatan 
pemahaman tentang hak-hak Anak di seluruh lapisan masyarakat. 

i. Asdep Pemenuhan Hak Sipil, lnformasi, dan Partisipasi Anak 
Kementerian PPPA memberikan rekomendasi sebagai berikut: 
1) penambahan pengaturan mengenai informasi dan larangan untuk 

anak-anak dalam mengakses informasi elektronik sebagai upaya 
perlindungan anak agar terhindar dari kejahatan cyber; dan 

2) perlunya penambahan identitas Anak selain akta kelahiran seperti 
harus adanya KIA sebagaimana yang disyaratkan oleh Kemendagri. 

10. Asisten Deputi Perlindungan Anak Dari Kekerasan Kementerian PPPA 
a. Pasal 20 UU Perlindungan Anak mengamanatkan pemerintah daerah 

untuk berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kurangnya 
pemahaman dari aparatur desa terkait perlindungan anak. Sehingga, 
perlu adanya petunjuk teknis yang memuat kerangka kerja dalam 
penyelenggaraan perlindungan dan pendampingan Anak. 

b. Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak mengatur tentang tanggung 
jawab dan kewajiban Orang Tua dalam hal pencegahan perkawinan 
pada usia Anak. Namun, dalam pelaksanannya masih terdapat 
paradigma dari Orang Tua bahwa Anak adalah sebuah beban yang 
kemudian mengakibatkan banyaknya pernikahan pada usia Anak. 
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c. Pasal 73A UU Perlindungan Anak mengamanatkan Kementerian PPPA 
untuk berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam hal penyelenggaraan 
perlindungan anak. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat ego 
sektoral dari kementerian/lembaga terkait yang menyebabkan 
penyelenggaraan perlindungan anak tidak optimal. Hal tersebut 
kemudian menyebabkan permasalahan dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak misalnya belum adanya integrasi data untuk 15 (lima 
belas) kategori Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Oleh 
karena itu, perlu adanya pemahaman dari kementerian/lembaga terkait 
bahwa penyelenggaraan perlindungan anak bukan hanya menjadi 
tanggung jawab dari Kementerian PPPA melainkan tanggung jawab 
multisektor sehingga diperlukan koordinasi secara berkesinambungan. 

d. Terdapat potensi disharmoni antara UU Perlindungan Anak dengan 
peraturan perundang-undangan lain, yaitu sebagai berikut: 
1) Pasal 48 UU Perlindungan Anak mengatur kewajiban pemerintah dan 

pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar 9 
(sembilan) tahun, sedangkan peraturan perundang-undangan yang 
lebih rendah yakni Permendikbud Program Indonesia Pintar telah 
mengamanatkan program Wajib Belajar12 (dua belas) tahun; dan 

2) Pasal 761 UU Perlindungan Anak melarang anak untuk dieksploitasi 
secara ekonomi, namun dalam Pasal 69 UU Ketenagakerjaan masih 
memperbolehkan anak yang berumur antara 13 (tiga) belas tahun 
sampai dengan 15 (Hrna belas) tahun untuk melakukan pekerjaan 
ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan 
fisik, mental, dan sosial. 

e. UU Perlindungan Anak belum mengatur secara spesifik tentang 
perlindungan anak di ruang siber. Sebab, saat ini kasus kekerasan yang 
terjadi pada Anak secara on/ine sering terjadi seperti halnya pelecehan 
seksual yang terjadi secara online dan bujuk rayu secara online yang 
menyebabkan Anak menjadi korban (grooming). Sejauh ini, juga belum 
terdapat program penanganan korban kekerasan anak di ranah daring 
secara khusus. Sehingga penanganannya masih menjadi bagian dari 
program penanganan korban kekerasan lainnya. Oleh karena itu, perlu 
adanya penambahan pengaturan dalam UU Perlindungan Anak 
khususnya terkait perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban 
kekerasan secara online. 

f. Tldak semua layanan dalam hal perlindungan anak dapat dirasakan 
langsung manfaat nya khususnya oleh anak korban kekerasan. Kendala 
yang dihadapi, yakni pelayanan yang tersedia tidak merata dan masih 
adanya pemahaman di masyarakat bahwa untuk memperoleh layanan 
tersebut harus melalui proses yang rumit. Oleh karena itu, menurut 
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Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan Kementerian PPPA perlu 
dilakukan beberapa hal, antara lain: 
1) perlu kerjasama lintas sektor yang melibatkan semua elemen dalam 

hal penyelenggaraan perlindungan Anak; 
2) hasil survey digunakan sebagai dasar dalam melakukan sosialisasi dan 

advokasi kepada masayarakat; 
3) memperkuat pelayanan perlindungan anak baik lembaga pemerintah 

maupun swadaya masyarakat khususnya dari sisi regulasi, SDM, 
sarana dan prasarana, serta jenis layanan; 

4) mengintegrasikan program perlindungan anak ke dalam berbagai 
kegiatan sekolah untuk mempromosikan pencegahan kekerasan sejak 
dini, serta ke dalam pendidikan kesehatan reproduksi, pembinaan 
calon pengantin dan pelayanan sosial; dan 

5) melakukan monitoring dan evaluasi sistem pencegahan dan 
penanganan kekerasan terhadap anak. Hasil evaluasi digunakan 
sebagai dasar perbaikan program perlindungan anak berikutnya. 

11. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kementerian 

PPPA 
a. Pasal 48 UU Perlindungan Anak yang mengatur mengenai kewajiban 

pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan 
dasar 9 (sembilan) tahun perlu diubah. Hal ini dikarenakan ketentuan 
tersebut belum mengakomodir kebijakan Wajib Belajar 12 (dua belas) 
tahun yang sudah dilaksanakan sejak Tahun 2015. 

b. Terdapat 2 peraturan pelaksanaan dari UU Perlindungan Anak yang 
belum diterbitkan yakni Perpres tentang Kota Layak Anak dan PP 
tentang Perlindungan Khusus terhadap Anak. Belum ditetapkannya 2 
(dua) peraturan pelaksanaan ini menyebabkan tidak adanya acuan bagi 
pelaksana dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 
Sehingga, diperlukan kesadaran (awareness) dari pihak-pihak yang 
memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penerbitan kedua peraturan 
tersebut. 

c. Terkait dengan belum ditetapkannya 2 (dua) peraturan pelaksanaan dari 
UU Perlindungan Anak tersebut, Asdep Perumusan Kebijakan 
Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA berpandangan bahwa perlu 
adanya pengaturan mengenai batas waktu penetapan peraturan 
pelaksanaan tersebut dalam UU Perlindungan Anak. Hal ini sebagai 
upaya untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dan menjamin 
kepastian hukum. 
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B. lnformasi dan Masukan Pemangku Kepentingan Daerah 
1. Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Mojokerto 

a. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur 
1) Pasal 10 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa salah satu hak Anak 

adalah berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya sesuai 
dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Dalam pelaksanaannya, 
partisipasi Anak dalam kegiatan di Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) masih sangat kurang. Hal in, 

dikarenakan Anak masih belum dapat menyampaikan pendapatnya 
dalam penyusunan kebijakan karena keterbatasan kemampuan dari 
Anak tersebut. Di Provinsi Jatim, hanya di beberapa wilayah yang 
baru memfasilitasi Anak dalam penyusunan kebijakan terkait Anak 
seperti di Kabupaten/Kota Batu dan Tulungagung. Artinya perlu 
ditinjau lagi maksud dan tujuan pelaksanaan hak tersebut. 

2) Pasal 72 ayat (6) huruf b UU Perlindungan Anak mengatur mengenai 
peran dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan Anak salah 
satunya dengan menghasilkan produk yang aman untuk Anak. Dalam 
pelaksanaannya, peran dunia usaha dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak belum optimal karena masih berorientasi 
ekonomis. 

3) Pasal 83 UU Perlindungan Anak mengatur sanksi bagi setiap orang 
yang melakukan tindak pidana perdagangan anak. Pengaturan 
tersebut berpotensi disharmoni dengan Pasal 6 UU TPPO yang juga 
mengatur mengenai sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan 
tindak pidana perdagangan anak dikarenakan adanya perbedaan 
nominal pidana denda dalam kedua pengaturan tersebut. Oleh 
karena itu, perlu adanya harmonisasi antara UU Perlindungan Anak 
dan UU TPPO terkait pidana denda dalam hal perdagangan Anak. 

4) Pasca berlakunya UU Perlindungan Anak, masih ditemukan beberapa 
kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya: 

a) penyelenggaraan perlindungan anak yang belum terpadu; 

b) kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan lembaga terkait 
dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak; 

c) masih banyanya kasus anak dengan gizi buruk (stunting) dan 
mengalami kasus kekerasan di sekolah; 

d) belum terakomodirnya partisipasi Anak di Provinsi Jawa nmur; 

e) minimnya sarana dan prasarana serta ketersediaan SOM dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Jawa Timur: 

f) belum adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk layanan Anak di 
tiap kabupaten/kota; 
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g) isu penyelenggaraan perlindungan anak belum menjadi prioritas 
oleh pemerintah daerah; dan 

h) minimnya sosialisasi UU Perlindungan Anak. 
5) Terdapat potensi disharmoni antara UU Perlindungan Anak dengan 

UU Perkawinan, UU 5isdiknas, UU Ketenagakerjaan, UU Pemukiman, 
UU Pemilu, UU Bencana Alam, dan UU Narkotika terkait definisi Anak. 
LPA Jatim berpandangan perlu adanya keseragaman mengenai 
definisi Anak dalam semua peraturan perundang-undangan yang 
terkait dengan Anak. 

6) UU Perlindungan Anak tidak mengatur mengenai batas waktu 
penetapan peraturan pelaksanaan. Hal tersebut berpotensi 
menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan 
perlindungan Anak. 5ehingga, perlu adanya pengaturan mengenai 
batas waktu penerbitan peraturan pelaksanaan dalam UU 
Perlindungan Anak. 

7) LPA Jatim memberikan saran/masukan untuk penyempurnaan UU 
Perlindungan Anak, diantaranya: 
a) perlu adanya evaluasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi KPAI 

sebagai pelaksana dalam hal perlindungan dan pengawasan 
terhadap perlindungan dan pemenuhan hak Anak; 

b) perlu adanya peningkatan komitmen dari pemerintah daerah 
dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak; 

c) perlu adanya koordinasi dari pemerintah daerah dan APH untuk 
menerapkan kerja tambahan bagi ABH; dan 

d) perlunya melibatkan masyarakat dalam melakukan upaya-upaya 
pencegahan terhadap ABH. 

b. Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan 
Pertindungan Anak Kota Surabaya 
1) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak mengatur tentang definisi 

Anak. Dalam pelaksanaannya, definisi Anak tersebut berpotensi 
disharmoni dengan undang-undang lainnya yang juga mengatur 
mengenai definisi Anak karena mengatur kategori usia yang berbeda 
beda. Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa seseorang yang belum 
berumur 16 (enam belas) tahun terkategori sebagai orang yang 
belum dewasa, sedangkan dalam UU Perlindungan Anak 
menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun. Merujuk pada kedua pengaturan tersebut, 
ketika seseorang berusia 17 (tujuh belas) tahun maka menurut UU 
Perlindungan Anak masih terkategori sebagai Anak sedangkan dalam 
KUHP tidak terkategori sebagai Anak. Perbedaan kategori usia dalam 
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definisi Anak tersebut tentunya akan berdampak pada saat akan 
dilakukannya pendampingan khususnya apabila anak tersebut 
menjadi korban. Sehingga, perlu adanya keseragaman mengenai 
definisi Anak tersebut misalnya seperti menjabarkan definisi Anak 
dengan beberapa pengertian seperti halnya yang diatur dalam Surat 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Dirjen Agraria Direktorat 
Pendaftaran Tanah Nomor Dpt.7/539/7-77 yang membagi dewasa 
dalam beberapa kategori seperti dewasa politik, dewasa seksuil, dan 
dewasa hukum. 

2) Pasal 16 ayat (3) UU Perlindungan Anak mengatur bahwa 
penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya 
dilakukan sebagai upaya terakhir. Hal tersebut menjadi permasalahan 
ketika pelaku yang masih terkategori usia anak tidak dilakukan 
penahanan namun di sisi lain hal tersebut justru berdampak pada 
kekhawatiran dari korban dan keluarganya atas keselamatannya. 

3) Pasal 17 ayat (2) UU Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak 
yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang 
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Kerahasiaan 
identitas ABH, anak korban, maupun anak pelaku dalam UU 
Perlindungan Anak justru tidak diimbangi dengan pengaturan sanksi 
bagi media massa yang mempublikasi identitas anak tersebut. 
Sehingga, perlu adanya pengaturan dalam UU Perlindungan Anak 
mengenai sanksi terhadap media massa yang mempublikasi identitas 
ABH, anak korban, maupun anak pelaku. 

4) Pasal 20 UU Perlindungan Anak mengatur kewajiban dan tanggung 
jawab masyarakat terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. 
Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak 
tersebut, baik secara perseorangan maupun kelompok. Dalam 
pelaksanaannya, pemahaman masyarakat khususnya tentang hak-hak 
anak masih sangat kurang. Hal ini yang kemudian menyebabkan 
belum optimalnya peran masyarakat tersebut dalam pelaksanaan 
penyelenggaraan perlindungan Anak. 

5) Pasal 21 ayat (S) UU Perlindungan Anak mengatur mengenai 
kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak yakni dengan membangun 
kabupaten/kota layak anak. Frasa "dapat" dalam Pasal 21 ayat (5) UU 
Perlindungan Anak tidak perlu dihilangkan sebab frasa "dapat" 

tersebut menunjukkan bahwa kabupaten/kota layak anak bukan 
merupakan satu-satunya parameter ukuran kebijakan yang dapat 
dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak. Apabila frasa "dapar" dalam Pasal 21 ayat (5) UU 
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Perlindungan Anak tersebut hilang dan digantikan dengan kata wajib 
maka hal tersebut justru akan menyulitkan pemerintah daerah 
dikarenakan kapasitas dan kemampuan keuangan (APBD) tiap-tiap 
daerah yang berbeda-beda. 

6) Pasal 59A UU Perlindungan Anak mengatur mengenai bentuk-bentuk 
perlindungan khusus bagi Anak yang dilakukan melalui upaya di 
antaranya pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, sosial, 
dan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai 
pemulihan. Dalam pelaksanannya, pendampingan baik secara medis 
maupun psikososial yang dilakukan oleh DPSA Kota Surabaya telah 
dilakukan dengan baik dan telah berkoordinasi dengan pemerintah 
daerah, kepolisian, kejaksaan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM). Namun, seringkali yang menjadi kendala dalam 
pelaksanaannya yakni adalah kurangnya keterbukaan korban dan 
keluarganya terhadap permasalahan yang dialami sehingga 
menyebabkan penanganannya menjadi tidak optimal. 

7) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak 
(PPTP2A) yang merupakan unit di bawah DPSA Kota Surabaya 
mencatat beberapa kasus yang terjadi pada Anak di Kota Surabaya 
dalam kurun waktu Tahun 2018-Tahun 2020. Dalam hal kasus 
pencabulan atau pemerkosaan terhadap Anak seringkali Orang Tua 
tidak melaporkan karena dianggap sebagai aib keluarga. Sedangkan, 
dalam hal kasus trafficking atau perdagangan anak di Kota Surabaya 
seringkali terjadi karena ketidaktahuan dari Orang Tua apabila 
anaknya telah menjadi korban trafficking. Hal ini disebabkan karena 
kurangnya komunikasi antara Orang Tua dan Anak. Adapun, data 
data kasus kekerasan yang terjadi pada Anak selengkapnya 
dijabarkan dalam Tabel 23. berikut ini: 

label 23. 
Data Kasus Anak Tahun 2018-Tahun 2020 

Kategori K.asus Jumlah Total ICasus oada Anak 

Tahun2018 Tahun2019 Tahun2020 

ABH 43 54 24 

KORT 41 40 35 

NON-KORT 58 58 56 

TRAFFICKING 4 4 1 

8) UU Perlindungan Anak tidak mengatur mengenai batas waktu 
penetapan peraturan pelaksanaannya. Tidak diaturnya batas waktu 
tersebut berpotensi pada terhambatnya penyelenggaraan 
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perlindungan anak oleh pelaksana di daerah karena memerlukan 
aturan yang lebih detail mengenai penyelenggaraan perlindungan 
anak. Selain itu, juga berpotensi pada tidak adanya komitmen dari 
pembentuk peraturan pelaksanaan tersebut untuk membentuk 
peraturannya bila tidak ada pengaturan mengenai batas waktu 
penetapannya. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan dalam UU 
Perlindungan Anak mengenai batas waktu penetapan peraturan 
pelaksanaanya. 

9) DP5A Kata Surabaya mengapresiasi atas ditetapkannya PP Kebiri 
Kimia yang kemudian telah disahkan melalui UU Perlindungan Anak. 
DP5A Kata Surabaya berpandangan agar sanksi kebiri kimia yang 
dikenakan terhadap pelaku tidak hanya memberikan efek jera kepada 
pelaku tetapi juga mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual 
tersebut terulang kembali. 

c. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

1) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang memuat ketentuan 
mengenai definisi Anak berpotensi disharmoni dengan KUH Perdata 
dan beberapa undang-undang lainnya yang juga memuat definisi 
Anak. Keberagaman terminologi mengenai batas usia Anak ini 
berpotensi menyebabkan ketidakpastian terhadap batasan usia Anak. 
Oleh karena itu, Akademisi FH UNAIR berpandangan bahwa lebih 
tepat menggunakan batasan usia 18 (delapan belas) tahun karena 
sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan peraturan perundang 
undangan lainnya perlu disesuaikan. 

2) Pasal 22 UU Perlindungan Anak mengamanatkan salah satunya 
kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan 
prasarana penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, di Provinsi 
Jawa Timur, tercatat 845 LKSA belum terakreditasi dari total 
keseluruhan 1.605 LKSA. Selain itu, Provinsi Jawa Timur juga belum 
memiliki basis data yang terintegrasi dalam hal penanganan Anak 
korban kekerasan. 

3) Pasal 21 ayat (5) UU Perlindungan Anak mengamanatkan upaya 
daerah untuk membangun kabupaten/kota layak Anak. Saat ini, 

sebanyak 35 (tiga puluh lima) dari 38 (tiga puluh delapan) 
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur telah menyandang predikat 
kabupaten/kota layak Anak. Adapun 3 (tiga) daerah yang belum 
sebagai kabupaten/kota layak Anak adalah Kabupaten Ponorogo, 

Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Sampang. Namun predikat 
kabupaten/kota layak Anak ini tidak dapat dijadikan tolak ukur bahwa 
penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Jawa Timur sudah 
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baik. Sebab, berdasarkan data DP3AK Provinsi Jawa Tlrnur, pada 
Tahun 2019 tercatat lebih dari 900 kasus kekerasan terhadap 
perempuan dan Anak dan Tahun 2020 menunjukkan kasus kekerasan 
seksual sering terjadi dengan 450 kasus, kekerasan psikis lebih dari 
200 kasus, dan kekerasan fisik lebih dari 150 kasus. Oleh karena itu, 
diperlukan monitoring berkelanjutan penyelenggaraan perlindungan 
anak khususnya untuk kabupaten/kota yang sudah layak Anak. 

4) Pasal 72 ayat (3) huruf c mengatur mengenai peran serta masyarakat 
dalam melaporkan kepada pihak berwajib terkait kasus-kasus 
pelanggaran hak Anak. Namun, dalam pelaksanaannya tingkat 
kesadaran masyarakat masih sangat minim karena adanya keraguan 
di masyarakat bahwa kasus pelanggaraan terhadap hak Anak 
merupakan ranah privat atau publik. 

5) Pasal 72 ayat (5) UU Perlindungan Anak mengamanatkan peran 
media massa untuk tidak mempublikasikan identitas Anak guna 
menghindari Anak dari labelisasi. Namun, seringkali Anak menjadi 
objek eksplotasi dengan mempublikasi wajah, alamat, dan sekolah 
yang berdampak buruk bagi Anak dan keluarga. Sehingga, perlu 
adanya sanksi terkait hal tersebut dalam UU Perlindungan Anak. 

6) Pasal 72 ayat (6) UU Perlindungan Anak mengamanatkan peran dunia 
usaha dalam hal perlindungan anak. Namun, keterlibatan dunia 
usaha dalam penyelenggaraan perlindungan anak belum optimal 
karena kegiatan-kegiatannya masih dilakukan secara parsial. Selain 
itu, belum ada aturan khusus baik di tingkat provinsi maupun 
kabupaten/kota mengenai program-program terintegrasi yang dapat 
membantu memaksimalkan peran dunia usaha dalam menyediakan 
produk-produk yang ramah Anak. 

7) Pasal 76 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa salah satu tugas 
KPAI adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
perlindungan dan pemenuhan hak Anak. Namun, peran KPAI dalam 
melaksanakan pengawasan selama ini belum optimal. Hal ini 
dikarenakan peran KPAI selama ini hanya melakukan pemantauan 
terhadap jalannya perlindungan anak. KPAI tidak diberi kewenangan 
dan hak untuk dapat bertindak mewakili kepentingan Anak 
khususnya dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap 
Anak baik di dalam maupun di luar persidangan. Oleh karena itu, KPAI 
seharusnya diberikan kewenangan untuk mewakili kepentingan Anak 
tersebut. 

8) Akademisi FH UNAIR berpandangan bahwa UU Perlindungan Anak 
wajib mencantumkan batas waktu penetapan peraturan 
pelaksanaan. Hal ini menjadi sangat penting dikarenakan peraturan 
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pelaksanaan mengatur hal-hal yang sifatnya jauh lebih teknis 
(operasional) dibandingkan undang-undang karena merupakan salah 
satu faktor penentu keefektifan suatu undang-undang. Selain itu, 
adanya batas waktu tesebut juga dapat memberikan kepastian 
hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 

9) UU Perlindungan Anak pasca perubahannya memberlakukan 
pengaturan mengenai tindakan kebiri kimia. Namun, Akademisi FH 
UNAIR berpandangan bahwa formulasi rumusan kebiri kimia tersebut 
masih multitafsir karena masuk dalam stelsel sanksi pidana atau 
sanksi tindakan. Di sisi lain, masih banyaknya yang beranggapan 
bahwa sanksi kebiri kimia dianggap sebagai "pemberatan pidana". 
Ambiguitas dalam pemaknaan klasifikasi/jenis sanksi kebiri kimia ini 
tentunya akan berpengaruh pada pemahaman aparat penegak 
hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi tersebut. Selain 
itu, terkait penjatuhan sanksi berupa pemasangan alat pendeteksi 
elektronik juga sulit diimplementasikan karena belum diketahui cara 
kerja dan biayanya. 

10) Dalam hal pendanaan, beberapa daerah kabupaten/kota di Provinsi 
Jawa Tirnur misalnya Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah 
mendorong desa-desa di 3 (tiga) kecamatan dengan mengalokasikan 
anggaran yang bersumber dari dana desa untuk mengembangkan 
program pemberdayaan anak melalui Forum Anak Desa (FAD). 
Namun, alokasi anggaran tersebut juga harus diimbangi dengan 
adanya aturan yang jelas mengenai jumlah minimal (persentase) dari 
dana desa yang wajib dialokasikan untuk program-program 
perlindungan anak dengan diikuti sistem monitoring dan evaluasi 
yang ketat. 

d. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan 

Kependudukan Provinsi Jawa Timur 

1) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang mengatur mengenai 
definisi Anak berpotensi disharmoni dengan UU Adminduk yang juga 
mengatur mengenai definisi Anak. Dalam UU Adminduk, usia Anak 
sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun sedangkan UU Perlindungan 
Anak sampai dengan 18 tahun. Sehingga, berdasarkan pengaturan 
tersebut, usia 18 (delapan belas) tahun dalam UU Adminduk tidak 
terkategori lagi sebagai Anak sedangkan dalam UU Perlindungan 
Anak usia 18 (delapan belas) tahun masih terkategori Anak. Oleh 
karena itu, perlu adanya keseragaman mengenai definisi Anak. 

2) Pasal 20 UU Perlindungan Anak mengamanatkan kewajiban dan 
tanggung jawab salah satunya kepada pemerintah daerah dalam hal 

Kajian dan Ewtuasi Pemanbluan Pelakunaan 

Undai111-Unc1an1 Nomor 23 Tahun 2002 mntan1 PerUndunpn Anak 

5ebocoirnano tolah Diuboh Terakhir-..., Utmnc·Undo111 -17 Tahun 2016 

PuMt Pemlint:.uan �nan l..lndmc-Unda111 Badin KeahU.n, Sekrwtart.t: Jendenil OPR RI 



penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, di beberapa 
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur belum memiliki regulasi 
mengenai perlindungan anak dikarenakan anggaran yang terbatas 
dan urusan perlindungan anak yang belum menjadi prioritas dari 
daerah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari pemerintah 
daerah dengan memasukkan urusan perlindungan anak ke dalam 
Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

3) Pasal 21 ayat (6) UU Perlindungan Anak mengamanatkan upaya 
daerah membangun kabupaten/kota layak Anak. Terkait dengan 
pengaturan tersebut, DP3AK Provinsi Jawa Timur sudah melakukan 
pembinaan kepada seluruh kabupaten/kota dan hingga saat rm 

terdapat 35 kabupaten/kota layak Anak dari total keseluruhan 38 
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tlmur. 

4) Pasal 22 UU Perlindungan Anak mengamanatkan salah satunya 
kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam dukungan 
sarana dan prasarana serta ketersediaan SDM dalam 
penyelenggaraan perlindungan Anak. Dalam pelaksanaannya, di 
Provinsi Jawa Tlmur baru sekitar 760 dari 1.605 LKSA yang sudah 
terakreditasi. Sedangkan 845 LKSA lainnya belum terakreditasi 
sehingga berdampak pada penanganan Anak dalam LKSA tersebut. 
Oleh karena itu, diperlukan SOP yang jelas khususnya dalam 
penanganan anak korban kekerasan dan anak dalam kategori rentan 
seperti keterbatasan ekonomi, korban perceraian, dll. Selain LKSA, 
sampai saat ini di Provinsi Jawa Timur juga belum memiliki 
shelter/rumah aman Anak. Dari sisi SDM, penyelenggaraan 
perlindungan anak juga menjadi terhambat dikarenakan minimnya 
Pekerja Sosial yang menangani Anak, seperti di Kabupaten Mojokerto 
hanya terdapat 1 (satu) orang Peksos yang menangani 18 (delapan 
belas) kecamatan. 

5) Pasal 26 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa salah satu 
kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua adalah mencegah 
terjadinya perkawinan pada usia Anak. Namun, di Provinsi Jawa 
Tlrnur kasus pernikahan pada usia Anak masih cukup tinggi khususnya 
di Kabupaten Tapal Kuda dan Madura. Hal tersebut terjadi karena 
masih melekatnya paradigma dan budaya di daerah dimana Anak 
yang tidak bekerja kemudian dinikahkan. Padahal, pernikahan pada 
usia Anak ini sangat berpotensi mempengaruhi psikis Anak tersebut. 

6) Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak mengamanatkan kewajiban 
dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga 
negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak 
salah satunya Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau 
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perdagangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala dalam 
penanganan perdagangan Anak tersebut dikarenakan minimnya 
anggaran yang dimiliki oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur khususnya 
untuk memulangkan anak korban apabila tindak pidana tersebut 
terjadi dalam lintas provinsi atau lintas negara. 

7) Pasal 72 UU Perlindungan Anak mengatur tentang peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, baik secara 
perseorangan maupun kelompok. Di Provinsi Jawa Timur, peran serta 
masyarakat khususnya dalam melaporkan kasus-kasus kekerasan 
yang terjadi pada Anak sudah cukup baik. Pelaporan kekerasan yang 
terjadi pada Anak oleh masyarakat ke DP3AK Provinsi Jawa Timur 
umumnya didominasi oleh organisasi kemasyarakatan. Banyaknya 
pelaporan dari masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat telah 
berperan dengan aktif dan sosialisasi yang dilakukan oleh DP3AK 
Provinsi Jawa Timur telah efektif. 

8) Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan isu multisektoral. 
Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang balk dan 
berkesinambungan darl setiap Organlsasi Perangkat Daerah (OPD) 
terkalt dalam pelaksanaan perlindungan anak tersebuL Namun, 
dalam pelaksanaannya maslh banyak egosektoral dari maslng-masing 
OPD dalam menangani urusan perlindungan anak. 

9) Di Provinsi Jawa Timur, data anak korban kekerasan belum 

terintegrasi antar OPD. Hal tersebut yang kemudian membuat data 
anak korban kekerasan menjadi berbeda-beda. DP3AK Provinsi Jawa 

Timur sendiri memiliki aplikasi SIMFONI PPA dan telah memberikan 
akses kepada lembaga-lembaga perlindungan anak terkait di daerah 

untuk melakukan input data sebab tidak semua pelaporan kasus 
kekerasan masuk ke DP3AK Provinsi Jawa Tlrnur. Namun, lembaga 

lembaga yang diberikan akses tersebut tidak melaksanakan 
kewajibannya sehingga saat ini sudah tidak lagi diberikan akses oleh 
DP3AK Provinsi Jawa Timur. Kasus-kasus yang seringkali terjadi 
umumnya adalah kasus kekerasan seksual yang pelakunya adalah 

keluarga korban. Berikut selengkapnya data kasus kekerasan 
terhadap Anak di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu Tahun 
2017-2020 dalam Tabel 24. berikut: 

Kajian dlin EVlluasi Pemanta1.111n Petaksanaan 

Undlint--Undan1 Nomor 23 Tithun 2002 teni.n1 hrlindunpn Anak 

-. ........ Joh Oluboh -clonpn Undan&-lJndanc-17 Tllhun 2016 
Pusat Pem1ntauan PelNSl!nun lJnct.nc:·Undan& Badan ICeahNan, Sekretariat Jenderal DPR RI 



e erasan Ka upaten Kot.I Se-Jawa 1murTa un 2017-Tahun 2020 
Bentuk Kekerasan Jumblh Total Kasus 

(Data Kekerasan yang-Terjadi di 
Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur) 

Tahun2017 Tahun2019 Tahun 2020 

Flslk 296 268 275 

Pslkls 230 348 313 

Seksual 687 734 691 

Eksploitasl 10 8 8 

Trafficking 11 18 14 

Penelantaran 105 108 111 

Tabel 24. 
Data Kasus Kekerasan terhadap Anak Berdasarbn Bentuk 

K k  b  I  TI  h  

10) UU Perlindungan Anak tidak mencatumkan batas waktu penetapan 
peraturan pelaksanaan. Hal nu berpotensi menimbulkan 
ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan Anak. 
Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan batas waktu penerbitan 
peraturan pelaksanaan dalam UU Perlindungan Anak. 

11) Dalam hal Anak menjadi korban kejahatan siber, terdapat 
kebingungan dari Polisi untuk menentukan kasus tersebut harus 
ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) 
atau Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Oleh karena 
itu, diperlukan pengaturan khusus mengenai kewenangan Polisi atau 
dalam hal ini penyidik terkait anak korban kejahatan siber dan 
perlunya pengaturan perlindungan khusus terhadap anak korban 
kejahatan siber di UU Perlindungan Anak. 

12) Pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh 
KPAI. Namun, Provinsi Jawa Timur tidak memiliki KPAID dikarenakan 
dalam Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa 
pembentukan KPAID oleh pemerintah daerah hanya "dalam hal 
diperlukan" selain itu juga terbatasnnya anggaran di pemerintah 
daerah untuk membentuk KPAID tersebut. Akan tetapi, meskipun di 
Provinsi Jawa Timur tidak memiliki KPAID, fungsi pengawasan 
penyelenggaraan perlindungan anak juga telah dilakukan oleh DP3AK 
Provinsi Jawa Timur. 

13) Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
merupakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. 
Namun, sampai saat ini belum ada Norma, Standar, Prosedur, Kriteria 
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(NSPK) yang menjadi acuan bagi OP3AK Provinsi Jawa Timur untuk 
melakukan kegiatan. Hal ini yang kemudian menghambat kinerja dari 
OP3AK Provinsi Jawa Timur khususnya dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak. 

14) Oalam hal partisipasi Anak, di Provinsi Jawa Timur telah membuat 
Forum Anak atau yang sejenisnya untuk mewadahi aspirasi Anak. 
Saat ini, sudah sekitar 58% dari seluruh kecamatan dan sekitar 12% 
dari seluruh desa di Provinsi Jawa Timur yang memiliki Forum Anak 
atau yang sejenisnya. 

e. Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto 

1) Pasal 20 UU Perlindungan Anak mengamanatkan kewajiban dan 
tanggungjawab bagi salah satunya pemerintah daerah untuk 
memberikan dukungan sarana dan prasarana serta ketersediaan SDM 
dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, di Kabupaten 
Mojokerto hingga saat ini belum ada rumah aman (shelter) untuk 
anak, minimnya tenaga Peksos, belum adanya rumah rehabilitasi 
medis bagi anak korban NAPZA. Saat ini hanya terdapat 1 (satu) 
orang Peksos yang menangani kasus yang terjadi pada Anak untuk 18 
(delapan belas) kecamatan. 

2) Pasal 71E UU Perlindungan Anak mengamanatkan kewajiban salah 
satunya bagi pemerintah daerah dalam hal penyediaan anggaran 
penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, dukungan anggaran di 
Kabupaten Mojokerto masih sangat kurang khususnya dalam 
memberikan bantuan terhadap anak yang memerlukan perlindungan 
khusus. 

3) Pasal 76A UU Perlindungan Anak mengatur larangan perlakuan 
diskriminatif terhadap Anak Penyandang Oisabilitas. Namun, terdapat 
ketidakjelasan maksud dari frasa "diskriminatif' dalam Pasal 76A UU 
Perlindungan Anak. Hal ini dapat menimbulkan ambiguitas/multitafsir 
dikarenakan tidak adanya penjelasan tentang "diskriminatif' 
tersebut. 

4) Pasca berlakunya UU Perlindungan Anak, masih terdapat beberapa 
permasalahan dalam pelaksanaannya khususnya di Kabupaten 
Mojokerto, diantaranya: 

a) masih banyaknya anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran. Hal 
tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dari masyarakat 
terkait hak Anak untuk memperoleh identitasnya melalui Akta 
Kelahiran; 

b) tingginya kasus ABH baik dalam kasus pencurian maupun 
penganiayaan; 
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c) masih banyaknya Anak yang menjadi korban kekerasan baik 
kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan seksual; dan 

d) masih banyaknya Anak yang menjadi korban akibat dari tipu 
muslihat atau bujuk rayu dari orang dewasa. 

S) Dinsos Kabupaten Mojokerto memberikan saran/masukan terkait 
penyelenggaraan perlindungan anak, diantaranya: 
a) perlunya penjelasan frasa "odvokasi sosiot" dalam Pasal 64 huruf 

k UU Perlindungan Anak mengingat tidak jelasnya maksud dari 
frasa "advokasi sosiot" tersebut; dan 

b) UU Perlindungan Anak seharusnya mencantumkan batas waktu 
penetapan peraturan pelaksanannya guna menghindari 
terjadinya kekosongan hukum. 

f. Pengadilan Negeri Mojokerto 
1) Kasus-kasus yang terjadi pada Anak di Kabupaten Mojokerto 

umumnya dikarenakan pergaulan bebas, masalah ekonomi dan 
masalah keluarga. Selain itu, 70% perkara Anak yang ditangani oleh 
PN Mojokerto menunjukkan bahwa pelakunya dulu juga pernah 
menjadi korban kekerasan. 

2) Terdapat potensi disharmoni antara UU Perlindungan Anak dengan 
UU Perkawinan terkait definisi Anak. Pasal 1 angka 1 UU 
Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak merupakan seseorang 
yang berusia 18 (delapan belas) tahun, namun UU Perkawinan 
membuka peluang untuk dilakukannya dispensasi perkawinan untuk 
seseorang yang masuk dalam kategori usia Anak karena kondisi 
tertentu. Perbedaan definisi Anak ini juga ditemukan dalam undang 
undang lainnya seperti, KUHP, KUHPerdata, UU Kesejahteraan anak, 
dan UU HAM. 

3) Pengadilan Negeri Mojokerto pernah menjatuhkan hukuman 
tindakan dalam Putusan Nomor 69/Pid.sus/2019/PN.MJK dan saat ini 
putusan tersebut sudah inkracht. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan 
Negeri Mojokerto selaku pelaksana eksekusi putusan belum bisa 
melaksanakan eksekusi •putusan tersebut. Hal ini dikarenakan 
terkendala oleh pihak lkatan Dokter Indonesia (IOI) yang belum 
memahami metode dan mekanisme pelaksanaan kebiri kimia 
tersebut meskipun aturan pelaksanaannya telah diterbitkan. Selain 
itu, terdapat kebingungan dari aparat penegak hukum untuk 
mengklasifikasikan kebiri kimia tersebut merupakan pidana 
tambahan atau seperti sanksi tindakan yang dikenal dalam UU SPPA. 

4) Pengadilan Negeri Mojokerto memberikan saran/masukan atas 
penyelenggaraan perlindungan anak, diantaranya: 
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a) perlunya pencantuman batas waktu penetapan peraturan 
pelaksanaan dalam UU Perlindungan Anak. Hal ini guna 
menghindari terjadinya kekosongan hukum; 

b] perlunya perubahan dalam definisi Anak; dan 
c) perlunya pengaturan bentuk-bentuk perlindungan yang 

diberikan kepada korban khususnya pasca pemulihan. 

2. Provins! Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat 

a. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran 

1) Jumlah penduduk yang terkategori Anak di Provinsi Jawa Barat 
berdasarkan bonus demografi Tahun 2020 adalah 34.7% dari total 
penduduk Jawa Barat. Berdasarkan data dari DP3AKB Provinsi Jawa 
Barat terdapat peningkatan kekerasan terhadap anak setiap 
tahunnya, mulai dari 850 kasus pada Tahun 2017; 900 kasus pada 
Tahun 2018 dan lebih dari 1000 kasus pada Tahun 2019. Sehingga 
permasalahan perlindungan terhadap Anak harus menjadi perhatian 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 

2) Kondisi umum pelaksanaan UU Perlindungan Anak di Provinsi Jawa 
Barat yang ditinjau dari sisi regulasi sudah cukup baik. Akan tetapi 
dalam implementasinya, kasus-kasus kekerasan/pelanggaran 
terhadap Anak masih cukup tinggi. Hal tersebut menunjukan bahwa 
keberadaan regulasi tidak cukup untuk memberikan jaminan bahwa 
Anak di Provinsi Jawa Barat telah mendapatkan perlindungan yang 
optimal. Tingginya kasus kekerasan yang terjadi di Provinsi Jawa 

Barat menunjukkan bahwa ancaman pidana yang dikenakan kepada 
pelaku kejahatan terhadap Anak nyatanya belum mampu 
memberikan efek jera terhadap pelaku. 

3) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang mengatur batasan usia 
anak, dalam implementasinya diinterpretasikan berbeda-beda oleh 
penegak hukum maupun oleh Hakim di pengadilan karena adanya 
perbedaan batasan usia anak antara UU Perlindungan Anak dengan 
undang-undang. Terhadap perbedaan tersebut, Menurut FH UNPAD 

diperlukan harmonisasi pengaturan batasan usia anak dalam setiap 
undang-undang sehingga tercipta definisi maupun batasan usia yang 
seragam dalam setiap peraturan perundang-undangan. 

4) Pasal 71E UU Perlindungan Anak mengatur bahwa pemerintah dan 
pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan dana 
penyelenggaraan perlindungan anak. Selanjutnya, Peraturan Menteri 
Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa (Permendesa Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa) 

mengatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja 
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pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari 
Permendesa Penetapan Prioritas Pengunaan Dana Desa tersebut, 
sesungguhnya terbuka peluang bagi desa untuk melakukan dua hal 
dalam pelaksanaan perlindungan anak. Pertama, pengembangan 
sarana dan prasarana perlindungan anak seperti pembangunan 
gedung untuk Pendidikan Anak Usia Dini, sanggar anak, rumah pintar, 
dan rumah aman yang dapat dialokasikan dalam pos pembangunan 
atau infrastruktur. Kedua, dalam pemberdayaan masyarakat, 
anggaran dapat dialokasikan untuk penguatan kader-kader 
pembangunan desa khususnya pemerhati anak dan aktivis hak Anak 
di desa. Namun dalam implementasinya dana desa tidak digunakan 
secara maksimal dalam upaya perlindungan anak karena: 
a) belum adanya aturan yang bersifat konkrit yang mengamanatkan 

pengalokasian dana desa yang ditujukan pada perlindungan 
anak. Sehingga, aparat desa takut menyalahi aturan. Oleh karena 
itu, dibutuhkan petunjuk tertulis dari pemerintahan yang lebih 
tinggi (kabupaten/kota); 

b) meskipun erdapat Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat yang 
mengurus masalah-masalah sosial di desa akan tetapi belum 
memiliki tupoksi khusus tentang penanganan masalah 
perempuan dan Anak; 

c) kurangnya pembekalan dan pengetahuan aparat desa tentang 
permasalahan perlindungan anak; dan 

d) fokus penggunaan dana desa masih pada masalah infrastruktur. 
5) FH UNPAD berpandangan bahwa adanya perbedaan nominal pidana 

denda untuk tindak pidana perdagangan Anak antara UU 
Perlindungan Anak dan UU TPPO dikarenakan kualifikasi perbuatan 
pidana yang diatur dalam Pasal 6 UU TPPO lebih berat dibandingkan 
dengan kualifikasi perbuatan pidana dalam Pasal 83 UU Perlindungan 
Anak. Sebab, dalam UU TPPO harus terpenuhi unsur "eksploitasi" 
sedangkan dalam UU Perlindungan Anak tidak harus terpenuhi unsur 
"eksploitasi" 

6) FH UNPAD berpandangan tindakan kebiri kimia bertentangan dengan 
Pasal 7 Convention Against Torture (CAT) yang telah diratifikasi 
Indonesia melalui Undang-Undang Namer 5 Tahun 1998 tentang 
Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or 
Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang 
Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, 
Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manus ia). Selain itu, 
jika merujuk pada tujuan pemidanaan yang dirancang dalam RKUHP 
adalah: a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan 
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menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman 
masyarakat; b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan 
pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan 
berguna; c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak 

Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman 
dan damai dalam masyarakat; dan d) menumbuhkan rasa penyesalan 
dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Oleh karena itu, 

keberadaan sanksi tindakan kebiri kimia tidak sesuai dengan tujuan 
pemidanaan yang sedang dan akan berlaku. Tindakan kebiri kimia 
masih berada dalam ranah tujuan pemidanaan berupa pembalasan 
yang berorientasi pada efek jera tanpa disertai perbaikan diri pelaku. 
Selain itu, eksekusl kebrrl kimia bertentangan dengan sumpah, etlka, 
dan dislplln kedokteran yang berlaku universal. Sehingga rneskipun 

telah terdapat PP Kebirl Kimia, dalam pelaksanaannya akan tetap 
mengalaml kesulitan. 

7) FH UNPAD berpandangan bahwa data penyelenggaraan perlindungan 
anak yang disediakan instansi yang diberikan mandat dalam 
perlindungan anak tidak terperbarui. Hal ini menyulitkan akademisi 
maupun pengambil kebijakan untuk mengevaluasi penyelenggaraan 
perlindungan anak, sehingga seringkali kebijakan yang diambil tidak 
didukung dengan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 

8) FH UNPAD memberikan saran/masukan atas penyelenggaraan 
perlindungan Anak, diantaranya: 
a) diperlukan harmonisasi terkait definisi Anak guna menjamin 

kepastian hukum; 
b) jangka waktu pembentukan peraturan pelaksana UU 

Perlindungan Anak perlu dicantumkan secara jelas; 
c) keberadaan sanksi llebirl kimla perlu dilakukan peninjauan ulang; 
d) dlperlukan harmonlsasi terhadap tlndak pldana yang terdapat 

dalam UU Perlindungan Anak dengan tindak pldana lain yang 
terdapat dalam undang-undang lalnnya yang berkaitan dengan 
Anak. Hal lnl guna mencegah adanya potensl tumpang tlndlh 
antar peraturan dan ketidakpastian hukum; dan 

e) perlu dilakukannya peninjauan kembali tentang rentang 
ancaman pidana dan denda seperti yang terdapat dalam 
ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak yang 
mana ancaman pidana dendanya sangat rendah apabila 
dibandingkan dengan ketentuan ancaman pidana denda dalam 
Pasai 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak. 
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b. Komlsi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bandung Barat 
1) Pasal 76 huruf g UU Perlindungan Anak mengatur bahwa salah satu 

tugas dari KPAI adalah memberikan laporan kepada pihak berwajib 
tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU Perlindungan 
Anak. Pengaturan tersebut berpotensi disharmoni dengan Pasal 1 
angka 23 KUHAP yang pada pokoknya mengatur bahwa pelaporan 
kepada Polisi hanya dapat dilakukan oleh perseorangan. Terhadap hal 
tersebut, selama ini dalam menangani perkara kekerasan terhadap 
Anak KPAID Kabupaten Bandung Barat tidak membuat pelaporan 
tindak pidana tersebut secara kelembagaan, namun hanya 
mendampingi korband dan keluarganya untuk melaporkan kepada 
pihak yang berwajib. 

2) Pengaturan batasan usia anak sampai dengan saat ini tidak seragam 
dari berbagai undang-undang. Permasalahan tersebut menyebabkan 
penyelenggaraan perlindungan anak berjalan kurang efektif. 

3) KPAID Kabupaten Bandung Barat berpendapat bahwa diperlukan 
batas waktu diterbitkannya peraturan pelaksana UU Perlindungan 
Anak. Hal ini guna menjamin kepastian hukum penyelenggaraan 
perlindungan anak. 

4) Masih banyak daerah yang tidak memiliki KPAID. Hal tersebut diduga 
karena terdapat kekhawatiran dari dinas perlindungan anak yang ada 
di daerah karena merasa kinerjanya akan diawasi oleh KPAID. 
Terhadap hal tersebut, KPAID Kabupaten Bandung Barat 
berpandangan bahwa fokus pemerintah daerah dan KPAID sangat 
berbeda dalam perlindungan anak. KPAID fokus terhadap 
perlindungan anak, sedangkan pemerintah daerah selain mengurus 
perlindungan anak juga mengurus perlindungan perempuan. Oleh 
karena itu, urgensi pembentukan KPAID di setiap daerah seharusnya 
menjadi perhatian setiap pemerintah daerah. 

5) KPAID Kabupaten Bandung Barat memberikan saran/masukan atas 
penyelenggaraan perlindungan Anak, diantaranya: 
a) menghilangkan terminologi KPAI maupun KPAID sebagai pengawas 

penyelenggaraan perlindungan anak; dan 
b) mendorong pembentukan KPAID oleh pemerintah daerah di setiap 

daerah. 

c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga 
Berencana Provinsi Jawa Barat 
1) Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak mengatur dapat dibentuk 

KPAID. Menurut DP3AKB Provinsi Jawa Barat, tugas dan fungsi KPAID 
berpotensi tumpang tindih dengan tugas dan fungsi DP3AKB Provinsi 
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Jawa Barat. Sehingga, pembentukan KPAID tidak menjadi prioritas di 
Jawa Barat. 

2) Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3AMP) Kota Bandung 
terdapat 70 (tujuh puluh) Anak di bawah umur yang menjadi korban 
kekerasan bahkan terjerumus prostitusi online sepanjang Tahun 
2020. Sedangkan di Kabupaten Cirebon, Komnas Perlindungan Anak 
mencatat 30 (tiga puluh) kasus kekerasan yang terdiri dari 15 (lima 
belas) kasus kekerasan seksual, 5 (lima) kasus kekerasan psikis, 5 
(lima) kasus eksposisi anak, dan 1 (kasus) kasus penelantaran anak. 
Adapun di Kabupaten Bogor, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan 
Perempuan dan Anak Kabupaten Bogor mencatat sebanyak 4 7 
(empat puluh tujuh) kasus kekerasan anak. 

3) Berdasarkan data SIMFONI PPA pada Tahun 2018, kekerasan Anak di 
Provinsi Jawa Barat mencapai 819 kasus, Kekerasan Anak tertinggi 
terjadi di Kabupaten Sukabumi (77 kasus), Kota Depok (72 kasus), 
Kabupaten Bekasi (64 kasus), Kota Boger (61 kasus), dan Kota 
Bandung (60 kasus). Jenis kekerasan yang dialami pun beragam. Di 
Provinsi Jawa Barat, kasus kekerasan seksual terhadap Anak 

mendominasi dengan 394 kasus, disusul kekerasan fisik 221 kasus, 
kekerasan psikis 149 kasus, penelantaran Anak 56 kasus, 

perdagangan Anak 20 kasus, eksploitasi Anak 6 kasus, dan kasus 
kekerasan lainnya sebanyak 80 kasus. 

4) Kondisi saat ini di Provinsi Jawa Barat masih belum tersedia 
keseluruhan tenaga sebagaimana pedoman dan masih berstatus 
tenaga kontrak. Sedangkan untuk sarana dan prasarana layanan, 

sudah tersedia kantor layanan, rumah aman, serta Mobil  

Perlindungan dan Motor Perlindungan. Selanjutnya DP3AKB Provinsi 
Jawa Barat menginiasiasi program yaitu Mobil Kekasih (Kendaraan 
Konseling Silih Asih) yang memungkinkan dapat menyelenggarakan 
layanan secara mobile ke daerah-daerah sehingga memudahkan 
masyarakat untuk mengakses layanan. 

d. Kepolisian Daerah Jawa Barat 

1) Frasa "diskriminasi" dalam Pasal 76A UU Perlindungan Anak dalam 
pelaksanannya sangat sulit diimplementasikan karena dalam UU 

Perlindungan Anak tidak memberikan definisi maupun penjelasan 
kata "diskriminasi". Serita Acara Pemeriksaan (BAP) yang 
menggunakan Pasal 76A UU Perlindungan selalu dikembalikan oleh 
Kejaksaan (P19) karena tidak cukup bukti. Sebab, antara penuntut 
umum dan Penyidik memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai 
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unsur pidana "diskrirninasi". Selain itu, ketiadaan penjelasan lebih 
lanjut kata "diskriminasi" menyebabkan Pasal 76A UU Perlindungan 
Anak tidak memiliki kepastian hukum dan tidak dapat 
diimplementasikan sanksi pidananya. 

2) Dalam UU Perlindungan Anak terdapat permasalahan salah satunya 
terkait definisi Anak ataupun batas usia Anak. Misalnya dalam 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan mengatur bahwa syarat seseorang dapat membuat 
Surat lzin Mengemudi (SIM) adalah 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan 
menurut UU Perlindungan Anak, usia 17 (tujuh belas) tahun masih 
terkategori Anak. Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, kepolisian (Unit 
Laka Lantas) mengacu pada KUHP, sedangkan orang dianggap dewasa 
menurut KUHP adalah 21 (dua puluh satu) tahun. Menurut Polda 
Jabar, perbedaan definisi maupun batas usia Anak tersebut 
menyulitkan penegakan hukum. 

3) Sarana dan prasarana di Polda Jabar sudah cukup baik karena sudah 
ada bangunan untuk ruang pelayanan khusus anak yang memadai. 
Namun Polda Jabar kekurangan Penyidik Anak. Penyidik Anak sangat 
diperlukan mengingat kemungkinan diajukan pra peradilan oleh 
kuasa hukum terdakwa apabila Penyidik yang menangani kasus Anak 
bukan Penyidik Anak. 

4) Polda Jabar mengemukakan bahwa masyarakat sering kali tidak 
mengetahui mekanisme hukum pengangkatan Anak karena dilakukan 
secara adat saja, padahal pengangkatan anak tanpa melalui 
mekanisme hukum berpotensi menyebabkan persoalan hukum 
terhadap Anak yang diangkat. 

5) Polda Jabar memberikan saran/masukan atas penyelenggaraan 
perlindungan Anak, diantaranya: 
a) perlu dilakukannya harmonisasi terkait pengaturan definisi 

maupun batas usia Anak dalam setiap peraturan perundang 
undangan; dan 

b) diperlukan penjelasan lebih lanjut frasa "diskriminasi" dalam 
Pasal 76A UU Perlindungan Anak. 

e. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
Kabupaten Bandung Barat 
1) Pasal 22 UU Perlindungan Anak mengamanatkan salah satunya 

kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan dukungan sarana 
dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Namun 
dalam pelaksanannya, masih terdapat daerah pedalaman di 
Kabupaten Bandung Barat yang masih sulit dijangkau dan dukungan 
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sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan perlindungan anak 
masih sangat minim. Selain itu, belum tersedia gedung sebagai 
rumah singgah untuk anak korban yang memerlukan penanganan 
dan pendampingan selama pemulihan. Gedung untuk rumah singgah 
yang dimiliki saat ini hanya dapat menampung S (lima) orang anak. 

2) Pasal 72 ayat (S) UU Perlindungan Anak mengamanatkan peran 
media massa dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, 
seringkali keberadaan media massa yang mempublikasikan masalah 
Anak menjadikan upaya perlindungan anak menjadi sulit. Tidak 
jarang media massa hanya mengedepankan pemenuhan kepuasan 
informasi kepada masyarakat luas dan tidak memperhatikan dampak 
berita tersebut secara jangka panjang terhadap Anak. Pemberitaan 
terhadap kasus Anak tersebut tentunya akan berdampak negatif pada 
psikis Anak. 

3) Terkait dengan upaya pencapaian tujuan perlindungan anak dalam 
Pasal 3 UU Perlindungan Anak, secara umum pelaksanaan UU 
Perlindungan Anak di Kabupaten Bandung Barat bersifat corrective 

oction/tindakan perbaikan terhadap kasus yang sudah terjadi 
menimpa Anak. Hal ini tidak mencerminkan perlindungan terhadap 
Anak karena dalam hal ini Anak sudah menjadi korban. Sedangkan 
untuk preventive oction/tindakan pencegahan yang mencerminkan 
perlindungan terhadap Anak, belum ada langkah efektif yang 
dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Bandung Barat. Hal ini karena 
terdapat kesalahan tata kelola organisasi P2TP2A Kabupaten 
Bandung Barat, karena sejak awal terbentuk kepengurusan P2TP2A 
Kabupaten Bandung Barat tidak memiliki bentuk perencanaan yang 

jelas dalam rapat pengurus (rapat kerja dan rapat koordinasi rutin). 
4) Pengalihan hak asuh Anak kepada kerabat dalam masyarakat masih 

bersifat konvensional dan belum memikirkan dampaknya secara 
hukum. Hal ini yang kemudian seringkali menjadi permasalahan. Oleh 
karena itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait 
dengan pengasuhan dan hak asuh Anak. 

S) Terkait dengan permasalahan definisi Anak dalam berbagai undang 

undang berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan 
undang-undang dan juga tidak memberikan kepastian hukum. Oleh 
karena itu, seharusnya terdapat penyelarasan definisi Anak pada 
setiap peraturan dan perundang-undangan. Menurut P2TP2A 

Kabupaten Bandung Barat, definisi Anak seharusnya di buat 
berjenjang, dari bayi, balita dan remaja dalam peraturan undang 

undang, karena dampak dan penanganan yang dibutuhkan oleh Anak 
bayi, balita dan remaja akan berbeda. 
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6) Kasus pencabutan hak asuh terhadap Orang Tua yang tidak 
melaksanakan kewajibannya terhadap Anak seringkali disebabkan 
karena perceraian Orang Tuanya. Perebutan hak asuh ini juga 
menjadi permasalahan sendiri karena sudah ada putusan 
pengadilannya yang harus diikuti. Namun, putusan pengadilan tidak 
berarti mengubah hubungan antara Anak dan Orang Tua. Dalam 
pelaksanaannya, kesadaran terkait hal tersebut masih minim di 
masyarakat. Hal ini yang kemudian menyebabkan kasus perebutan 
Anak yang berujung penelantaran Anak masih sering terjadi. 

7) Koordinasi antara P2TP2A Kabupaten Bandung Barat dengan 
Kementerian PPPA dan lembaga terkait perlindungan Anak di Provinsi 
Jawa Barat terkendala karena tidak ada kontak maupun sarana 
koordinasi dengan Kementerian PPPA dan lembaga di tingkat 
provmsr, khususnya dalam pelaksanaan pendampingan dan 
pemulihan kondisi ABH. 

8) Terdapat permasalahan dalam sistem pengawasan dalam tata kelola 
organisasi yang tidak dikelola dengan baik, terutama dalam kebijakan 
penggunaaan anggaran. Selain itu, dalam upaya pengembangan 
kapasitas SDM, masih perlu adanya bimbingan teknis terkait dengan 
pelaksanaan perlindungan anak yang selama ini masih kurang 
dipahami oleh masyarakat. Pengembangan kapasitas ini perlu 
dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan 
optimal terhadap masyarakat khususnya berkaitan dengan masalah 
Anak. 

f. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat 
1) Frasa "dapat" dalam Pasal 21 ayat (5) UU Perlindungan Anak kurang 

tepat untuk dirumuskan dalam Bab yang mengatur tentang 
Kewajiban dan Tangung Jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. LPA Jawa Barat berpandangan seharusnya kata "dapat" 
diubah menjadi "wajib" tetapi sebelum dilakukan perubahan harus 
dipastikan terlebih dahulu tujuan awal penggunaan frasa "dapat" 
terkait dengan kekhawatiran pemerintah daerah ketika rumusan 
tersebut menjadi wajib maka akan tumpah tindih dengan pemerintah 
pusat. 

2) Pasal 26 UU Perlindungan Anak mengatur tentang kewajiban Orang 
Tua yang kemudian terdapat sanksi yang dikenakan apabila Orang 
Tua tidak melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 30 
dan Pasal 31 UU Perlindungan Anak. Pada dasarnya pembentukan 
pengaturan tersebut karena acuan terhadap Konvensi Hak Anak dan 
budaya negara lain khusunya negara barat yang sudah memiliki 
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kesadaran bahwa Anak selain menjadi tanggung jawab Orang Tua, 
juga merupakan tanggung jawab negara. Akan tetapi, dalam 
kenyataanya di Indonesia masih sulit untuk melaksanakan putusan 
pencabutan hak asuh Orang Tua karena masih melihat tingkat 
kejahatannya baik yang masih dalam batas wajar hingga tingkat 
kejahatan yang ekstrim. Selain itu, masih kentalnya nilai dan budaya 
di Indonesia bahwa Anak masih dalam kendali Orang Tua nya 
sehingga menyebabkan peran negara dan aparat penegah hukum 
kesulitan untuk mengambil alihnya. Oleh karena itu, perlu adanya 
sosialisasi kepada masyarakat bahwa negara juga memiliki tanggung 
jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. 

3) Pasal 72 ayat (5) UU Perlindungan Anak mengatur tentang peran 
serta media massa dalam penyelenggaraan perlindungan Anak. 
Namun, dalam pelaksanaannya media massa seringkali 
mempublikasikan identitas Anak tanpa memperhatikan kepentingan 
terbaik bagi Anak. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan adanya 
stigma negatif terhadap Anak tersebut di masyarakat. 

4) Frasa "diskriminasi" dalam Pasal 76A UU Perlindungan Anak tidak 
perlu diberikan penafsirannya. Melainkan lebih tepat bagaimana 
membangun nilai-nilai di masyarakat untuk tidak memperlakukan 
Anak secara diskriminatif. 

5) LPA Jabar berpandangan bahwa tidak terdapat potensi disharmoni 
antara Pasal 83 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 6 UU TPPO yang 
pada pokoknya mengatur mengenai sanksi pidana tindak pidana 
perdagangan Anak. Sebab, terdapat perbedaan pengaturan dalam UU 
TPPO dengan UU Perlindungan Anak. UU TPPO mengatur sanksi 
terkait dengan unsur "eksploitasi" sedangkan dalam UU Perlindungan 
Anak tidak selalu dimaknai dengan adanya "eksploitasi", 

6) Saat ini LPA Jawa Barat telah menerima laporan sebanyak 547 
laporan yang didominasi oleh kejahatan kekerasan seksual terhadap 
anak. 

7) Belum diundangkannya peraturan pelaksana UU Perlindungan Anak 
seharusnya tidak menjadi alasan tidak terlaksananya implementasi 
perlindungan anak. Hal ini dikarenakan kekosongan hukum tersebut 
seharusnya dapat ditutupi oleh kebijakan pemerintah untuk 
mendukung pelaksanaan perlindungan anak. 

8) Mengenai permasalahan batasan usia Anak, seharusnya mengacu 
pada asas hukum Lex specialis derogate /egi genera/is dan Lex 

posterior derogate legi priori. Sehingga, apabila penegak hukum 
menggunakan dasar batas usia diluar ketentuan UU Perlindungan 
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Anak, hal tersebut menjadi sebuah penyimpangan implementasi 
hukum. 

9) Menurut LPA Jabar, sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat 
pendeteksi elektronik tidak terlalu diperlukan karena masih terdapat 
upaya lain yang dapat dilakukan. Bahwa perlindungan terhadap Anak 
bukanlah dengan memberikan ancaman yang setinggi-tingginya 
tetapi tidak menjerat semua pelaku, melainkan memberikan 
hukuman yang tidak terlalu tinggi namun dapat dilaksanakan dengan 
konsisten dan memberikan kepastian terhadap semua pelaku untuk 
dijerat pidana tersebut. 

10) Pengaturan kebiri kimia menimbulkan masalah karena ketidakjelasan 
termasuk dalam sanksi pidana atau sanksi tindakan. Jika dilihat dari 
ide awalnya perumusannya, maka kebiri kimia termasuk dalam sanksi 
pidana, lalu ketika UU Perlindungan Anak dirumuskan terjadi 
pergeseran menjadi sanksi tindakan. Namun, LPA Jabar 
berpandangan bahwa pada prinsipnya kebiri kimia merupakan pidana 
accesair (pelengkap/tambahan) dimana penjatuhan sanksi pidananya 
harus bersamaan dengan pidana pokok, sehingga lebih tepat bila 
diartikan sebagai pidana tambahan. 

11) LPA Jabar memberikan saran/masukan atas penyelenggaraan 
perlindungan Anak, diantaranya: 
a) mengubah frasa "dapat" dalam Pasal 21 ayat (5) UU Perlindungan 

Anak menjadi frasa "wajib". 
b) belum diundangkannya peraturan pelaksana UU Perlindungan 

Anak seharusnya dapat disiasati pemerintah dengan membuat 
kebijakan untuk menjamin terselenggaranya perlindungan anak. 

c) perlu sosialisasi bahwa anak selain menjadi tanggung jawab Orang 
Tua, juga merupakan tanggung jawab negara. 

3. Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros 

a. Lembaga Bantuan Hukum Makassar 
1) Pasal 22 UU Perlindungan Anak mengamanatkan salah satunya 

kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan dukungan sarana 
dan prasarana serta ketersediaan SOM untuk penyelenggaraan 
perlindungan anak. Oalam pelaksanaannya di Provinsi Sulawesi 
Selatan, dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan SOM 
Psikolog masih belum memadai dan merata di seluruh 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, minimnya 
LPAS dan LPKA yang menyebabkan seringkali anak pelaku harus di 
titipkan di lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa. 
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2) Pasal 71E UU Perlindungan Anak mengamanatkan kewajiban bagi 
pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan dana 
penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam pelaksanaannya, alokasi 
anggaran tersebut belum efektif digunakan mengingat layanan yang 
lebih banyak terpusat di Kata Makassar. Selain itu, pemerintah 
provinsi juga tidak memiliki anggaran untuk layanan bantuan hukum. 

3) Pasal 72 ayat (S) UU Perlindungan Anak mengatur per an media 
massa dalam merahasiakan identitas ABH. Namun, dalam 
pelaksanaannya masih banyak identitas ABH yang dipublikasi oleh 
media. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan sanksi bagi media 
massa yang mempublikasikan identitas ABH tersebut. 

4) UU Perlindungan Anak berpotensi disharmoni dengan UU 
Kesejahteraan Anak dalam hal adanya perbedaan mengenai definisi 
Anak. Namun, untuk pengaturan definisi Anak dalam KUH Perdata 
perlu dilihat kembali sebab konteks "dewasa" yang dimaksudkan 
dalam KUH Perdata sangat erat kaitannya dengan kecakapan 
seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. 

S) Perlindungan anak diberikan tidak hanya ketika Anak mengalami 
kekerasan/diskriminasi melainkan perlu juga diberikan sejak awal 
sebagai bentuk pencegahan. Dal am pelaksanaannya, 
kekerasan/diskrimasi terhadap Anak dipengaruhi oleh: 
a) kemiskinan sebagai produk dari ketimpangan struktural; 
b) minim edukasi keluarga berencana dan pembagian peran di 

keluarga; dan 
c) minim edukasi reproduksi kepada anak. 

6) LBH Makassar berpandangan bahwa batas waktu penetapan 
peraturan pelaksanaan UU Perlindungan Anak perlu diatur. Hal ini 
guna menjamin kepastian hukum. 

7) UU Perlindungan Anak berpotensi disharmoni dengan UU TPPO 
terkait perbedaan nominal pengaturan sanksi p idana denda dalam 
hal perdagangan anak. Oleh karena itu, dibutuhkan sinkronisasi 
terkait hal tersebut. 

8) Penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Sulawesi Selatan 
belum optimal karena selama ini yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah hanya memberikan layanan terhadap anak korban yang 
mengalami tindakan pelanggaran terhadap hak Anak, sedangkan 
dalam hal pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Anak belum 
diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Begitu pula 
dengan kabupaten/kota, inisiatif kemudian muncul dari masing 
masing kabupaten/kota tanpa arahan dari provinsi. Hal tersebut yang 
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kemudian berimplikasi pada tidak meratanya upaya perlindungan hak 
Anak di seluruh kabupaten/kota. 

9) LBH Makassar berpandangan bahwa seiring dengan berkembangnya 
teknologi yang berdampak pada banyaknya kasus kejahatan terhadap 
Anak dalam ranah siber maka perlu adanya penambahan kategori 
perlindungan khusus pada anak korban kejahatan siber. Selain itu, 
LBH Makassar juga berpandangan bahwa peran masyarakat dalam 
hal penyelenggaraan anak perlu ditingkatkan karena dalam 
pelaksanaannya masayarakat belum berperan secara aktif dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak. 

b. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan 

1) Pasal 71E UU Perlindungan Anak mengamanatkan kewajiban bagi 
pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan dana 
penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam pelaksanaannya, 
ketersediaan anggaran untuk dapat digunakan dalam penyelesaian 
proses penyidikan dan penyelidikan masih sangat minim. Selain itu 
dalam proses penyidikan dan penyelidikan, keterangan saksi 
merupakan alat bukti yang sangat kuat. Namun, menjadi kendala 
ketika saksi berada di perdesaan dan kesulitan ekonomi sehingga 
tidak dapat menghadiri panggilan. Hal ini yang menjadi hambatan 
karena untuk dapat menghadirkan saksi juga tidak didukung oleh 
anggaran. 

2) Pasal 83 UU Perlindungan Anak berpotensi disharmoni dengan Pasal 
6 UU TPPO karena kedua pengaturan tersebut mengatur hal yang 
sama yakni terkait tindak pidana perdagangan anak. Terhadap 
adanya kedua pengaturan tersebut, selama in, penyidik 
menggunakan pasal alternatif apabila terdapat 2 (dua) aturan hukum 
yang mengatur tindak pidana tersebut. Sehingga, terkait dengan 
tindak pidana perdagangan anak dikarenakan telah ada undang 
undang khusus yang mengaturnya maka penyidik menggunakan UU 
TPPO sebagai dasar untuk menjeratnya. 

3) Kondisi Umum pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak di 
Provinsi Sulawesi Selatan khususnya dalam pelaksanaannya di 
Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan berjalan dengan baik 
dalam hal penegakkan hukum terhadap pelakunya. Namun, belum 
terlaksana secara maksimal khususnya terkait pemenuhan hak-hak 
korban yang mengalami kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan 
kekerasan psikis. Dimana belum tersedianya layanan kesejahteraan 
diseluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan atau 
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dalam hal ini di beberapa Polres di Sulawesi selatan seperti jaminan 
sosial, rumah aman, dan rumah tahanan anak. 

4) Sampai saat ini, masih banyak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 
(Unit PPPA) di tingkat Polres yang belum memenuhi standar 
pelayanan yang baik karena tidak dilengkap dengan ruang pelayanan 
khusus. Sehingga, pada saat pemeriksaan terhadap Anak korban 
masih tergabung dengan perkara lain. 

5) Para penyidik dan penyidik pembantu yang ada dalam Unit PPA 
belum semuanya memiliki sertifikasi. Hal ini menjadi kendala ketika 
pada proses penyidikan dipermasalahkan oleh Advokat. 

6) Dalam proses penyidikan dan penyelidikan kasus Anak, sangat 
diperlukan tenaga profesional pendukung seperti Peksos. Namun, 
ketersediaan Peksos di tingkat kabupaten/kota masih sangat minim. 
Hal ini yang berdampak pada terkendalanya proses penyidikan dan 
penyelidikan seperti diantaranya keterlambatan penyidik dalam 
menerima laporan sosial terkait anak korban dari Peksos. Selain itu, 
minimnya SDM Psikolog di tingkat kabupaten/kota juga menjadi 
penghambat dalam proses penyidikan karena laporan dari Psikolog 
sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan. Selain SDM Peksos dan 
SDM Psikolog, di kabupaten/kota juga ketersediaan pembimbing 
kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan juga masih kurang. 

7) Meskipun terdapat perbedaan definisi Anak antara UU Perlindungan 
Anak dengan peraturan perundang-undangan lainnya, penyidik tetap 
menggunakan definisi Anak dalam UU Perlindungan Anak sebagai 
dasar dalam hal menerapkan pasal-pasal yang ada dalam UU 
Perlindungan Anak. 

8) Terkait dengan kebiri kimia, menurut Polda Sulsel pelaksanaannya 
dapat menimbulkan kendala, di antaranya: 

a) Belum ada peraturan pemerintah yang menunjuk tenaga medis 
khusus yang tersertifikasi sebagai eksekutor pelaksanaan 
tindakan kebiri kimia; dan 

b) Sampai saat ini belum ada 1 (satu) dokter yang bersedia menjadi 
eksekutor pelaksana tindakan kebiri kimia. 

9) Polda Sulsel berpandangan bahwa untuk Anak korban kejahatan siber 
belum diatur secara khusus bentuk perlindungannya dalam UU 

Perlindungan Anak. Oleh sebab itu, dipandang perlunya diatur Anak 
korban kejahatan siber dalam salah satu klaster Anak yang 
memerlukan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 
59 ayat (2) UU Perlindungan Anak. 
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c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Maros 

1) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang mengatur tentang 

definisi Anak berpotensi disharmoni dengan undang-undang lainnya 

yang juga mengatur mengenai definisi Anak. Hal ini dikarenakan UU 

Perlindungan Anak maupun undang-undang lainnya mengatur 

kategori usia yang berbeda-beda sehingga menimbulkan 

permasalahan dalam pelaksanaannya oleh masing-masing OPD. Oleh 

karena itu, perlu adanya penyeragaman terkait definisi Anak dalam 

UU Perlindungan Anak, KUH Perdata, KUHP, UU Kesejahteraan Anak, 

UU SPPA, dan UU HAM. 

2) Pasal 21 ayat (5) UU Perlindungan Anak mengatur bahwa kebijakan di 

bidang penyelenggaraan perlindungan anak "dapat'' diwujudkan 

pemerintah daerah melalui upaya membangun kabupaten/kota layak 

Anak. Frasa "tiopot" dalam pasal tersebut seharusnya diubah menjadi 

frasa "wajib" agar sesuai dengan amanat UU Perlindungan Anak yang 

mewajibkan pemerintah daerah untuk melaksanakan dan 

mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan 

anak di daerah. 

3) Pasal 22 UU Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa negara, 

pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dalam hal 

memberikan dukungan sarana dan prasarana serta ketersediaan SOM 

dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam pelaksanaannya di 

Kabupaten Maras khususnya pada Dinsosnakertrans Kabupaten 

Maras belum optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya shelter 

khusus Anak. 

4) Pasal 58 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa pemerintah dan 

pemerintah daerah wajib menyediakan tempat penampungan, 

pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar. Namun, sampai saat ini 

Pemerintah daerah Kabupaten Maras belum menyediakan tempat 

tersebut. Tempat penampungan yang tersedia di Kabupaten Maras 

hanya untuk orang dewasa/lanjut usia terlantar. 

5) Pasal 59A UU Perlindungan Anak mengatur mengenai perlindungan 

khusus bagi Anak salah satunya dilakukan melalui upaya pemberian 

bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga yang tidak 

mampu. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Maras, ditemukan 

banyak Anak dari keluarga tidak mampu yang membutuhkan bantuan 

sosial namun terkendala karena terbatasnya APBD. Oleh sebab itu, 

diharapkan agar APBD Kabupaten Maras untuk bantuan sosial bagi 

anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu ditingkatkan. 

6) Pasal 71 UU Perlindungan Anak mengatur mengenai perlindungan 

khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran yang 

Kajian dan Evaluasi PemantaU11n P�•ksanaan 

Und•n1-Undlln1 Nomor 23 Tahun 2002 tentane Perlindunpn Anak 
Sebapimana telah Diubah Terakhir denpn Unclan,-Undan1 Nomor 17 Tahun 2016 
Pusat Pemantau•n Pelaksanaan Undan1-Undan1 B•dan Keahlian, Sekretarlat Jenderal OPR RI 1113 



1141 

salah satu di antaranya dilakukan melalui pendampingan sosial. 
lmplementasi dari pasal tersebut belum optimal karena kurang dan 
tidak meratanya Peksos di setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. 
Khusus di Kabupaten Maras, hanya terdapat 4 (empat) orang Peksos 
yang ruang lingkup tugasnya meliputi 14 (empat belas) kecamatan. 
Sehingga, dengan adanya keterbatasan SOM Peksos tersebut, 
Oinsosnakertrans bekerjasama dengan desa/kelurahan, kecamatan, 
dan OPO untuk dapat difasilitasi tempat pengaduan sehingga 
masyarakat dapat menyampaikan laporannya ke tempat pengaduan 
tersebut. 

7) Batas waktu penetapan peraturan pelaksanaan dari UU Perlindungan 
Anak perlu diatur agar memudahkan Peksos yang bertugas langsung 
di lapangan. 

8) Hingga saat ini Kemensos telah mengangkat Peksos perlindungan 
anak yang bertugas di Kabupaten Maras dan membentuk LPKS di 
Kata Makassar yakni Balai Rehabilitasi Sosial Anak Membutuhkan 
Perlindungan Khusus. Oalam pelaksanaannya, terjadi tumpang tindih 
kewenangan antara Peksos perlindungan anak dengan LPKS sehingga 
pelaksanaan perlindungan anak belum optimal. 

9) Kejahatan siber di Kabupaten Maras pernah terjadi di Tahun 2017. 
Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, Oinsosnakertrans 
Kabupaten Maras menjalankan program "Peksos goes to schoot" 

untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada guru, murid, dan 
wali murid agar lebih berhati-hati dalam penggunaan gawai. Adapun 
terhadap kekerasan seksual terhadap Anak melalui siber yang sedang 
berkembang saat ini perlu ditambahkan menjadi salah satu klaster 
perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) UU 
Perlindungan Anak. 

d. Dinas Pemberdayaan 

Pengendalian Penduduk, 

Selatan 

1) Pasal 22 UU Perlindungan Anak mengamanatkan kewajiban dan 
tanggung jawab salah satunya kepada pemerintah daerah untuk 
memberikan dukungan sarana dan prasarana serta ketersediaan SOM 
dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, ketersediaan 
sarana dan prasarana serta SOM di Provinsi Sulawesi Selatan masih 
sangat terbatas. 

2) OP3A Oalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan berpandangan bahwa 
terkait adanya perbedaan mengenai batasan usia dalam definisi Anak 

pada UU Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan 

kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaks•naan 
Undan1-Undanc Nomor 23 Tahun 2002 tentanc Perllndunpn An•k 

Sebapimana tel ah Diubah Terakhir denpn Undan1-Undan1 Nomor 17 Tahun 2016 
Pus.t Pementauan Pelaksanaan Undlln1-Undan1 Bild11n Ke•hlian, Sekretarlat Jendel'ill DPR RI 

Perempuan, Perlindungan Anak, dan 

dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi 



lainnya tidak menimbulkan persoalan. Sebab, dalam 
implementasinya penggunaan definisi Anak tersebut digunakan 
dengan berpedoman pada sumber pengaturannya. 

3) Kurangnya koordinasi antar OPD di Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini yang menyebabkan 
pelaksanaan perlindungan anak dilakukan secara sendiri-sendiri yang 
berimplikasi pada tidak optimalnya penyelenggaraan perlindungan 
anak tersebut. Terhadap permasalahan tersebut, DP3A Dalduk KB 
Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan sosialisasi dan koordinasi 
dengan semua OPD di Provinsi Sulawesi Selatan. 

4) Batas waktu penetapan peraturan pelaksanaan dalam UU 
Perlindungan Anak perlu diatur dalam UU Perlindungan Anak. Hal ini 
bertujuan untuk mendorong pembentuk peraturan pelaksanaan 
tersebut untuk menyusun regulasi lanjutan sebagai acuan dalam 
pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak. 

e. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 

1) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang mengatur mengenai 
definisi Anak tidak berpotensi disharmoni dengan berbagai peraturan 
perundang-undangan lain yang juga mengatur definisi Anak. Sebab, 
setiap definisi Anak digunakan dalam konteks ruang lingkup undang 
undang yang mengaturnya. Dalam konteks hukum pidana misalnya, 
definisi Anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA 
tidak mungkin disamakan karena Anak dalam UU Perlindungan Anak 
meliputi Anak pada umumnya yang dapat menjadi korban, sedangkan 
Anak dalam sistem peradilan pidana anak hanya sebagai pelaku yang 
dalam kebijakan hukum pidana dibatasi hanya pada usia tertentu 
untuk dapat dipandang telah memiliki kemampuan bertanggung 
jawab dalam hukum pidana. Begitupula apabila dilihat dari konteks 
perkawinan dan konteks hak asasi manusia. Oleh karena itu, definisi 
Anak yang beragam tersebut tidak perlu diatur secara seragam sebab 
akan menemukan kesulitan apabila dilakukan unifikasi atau 
penyeragaman. 

2) Pasal 20 UU Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa salah satu 
subjek yang berkewajiban dan bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan perlindungan anak adalah Wali. Wali sebagai subjek 
penyelenggara perlindungan anak tersebut juga ditegaskan dalam 
Pasal 33 UU Perlindungan Anak. Namun, terdapat ketidakkonsistenan 
pengaturan di dalam UU Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 
458, Pasal 47, dan Pasal 49 karena tidak menyebutkan "Wali" sebagai 
subjek penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu, Pasal 
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458, Pasal 4 7, dan Pasal 49 UU Perlindungan Anak perlu disesuaikan 
dengan Pasal 20 UU Perlindungan Anak. 

3} Pasal 72 ayat (3) huruf c mengatur mengenai peran serta masyarakat 
dalam melaporkan kepada pihak berwajib terkait kasus-kasus 
pelanggaran hak Anak. Dalam pelaksanaannya di Provinsi Sulawesi 
Selatan, pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum sebagian 
masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak belum cukup 
memadai sehingga menjadi permasalahan mendasar dalam 
pelaksanaan perlindungan anak di Provinsi Sulawesi Selatan. 

4) Pasal 72 ayat (S} UU Perlindungan Anak mengamanatkan peran 
media massa untuk menyebarluaskan informasi dan materi edukasi 
yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan 
kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi 
anak. Dalam pelaksanaannya di Provinsi Sulawesi Selatan, media 
massa telah berperan serta dalam menyebarluaskan informasi 
dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak namun tetap 
perlu untuk ditingkatkan. 

S) Tindakan kebiri kimia dalam penjelasan umum UU Perlindungan Anak 
dijelaskan sebagai pemberatan sanksi pidana sekaligus bentuk 
pencegahan (preventif). Selanjutnya dalam penjelasan umum PP 
Kebiri Kimia, tindakan kebiri kimia dikategorikan sebagai pidana 
tambahan selain pengumuman identitas pelaku, pemasangan alat 
pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Pengklasifikasikan tindakan 
kebiri kimia sebagai pidana tambahan kembali ditegaskan dalam 
Pasal 81 ayat (7) dan ayat (8) UU Perlindungan Anak yang mengatur 
tindakan kebiri kimia diputuskan bersama-sama dengan pidana 
pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Makna 
dari kedua pasal tersebut adalah bahwa pengenaan pidana tambahan 
bersifat mengikuti pidana pokok. Pidana tambahan tidak mutlak atau 
tidak dapat berdiri sendiri terpisah dari pidana pokok. Permasalahan 
yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan ketentuan tindakan 
kebiri kimia adalah frasa "tindakan" yang melekat pada frasa "kebiri 
kimia". Frasa "tindakan" tersebut memunculkan asumsi bahwa 
tindakan kebiri kimia merupakan sanksi tindakan tmaotreqetstetset; 

sebagaimana konsep hukum modern double track system yang 
memisahkan antara sanksi pidana (straafstelsel} dan sanksi tindakan 
(maatregelstelsel). Secara teori, sanksi tindakan bersifat alternatif 
atau menjadi pilihan bagi hakim untuk memilih salah satu antara 
memutuskan sanksi pidana atau sanksi tindakan. Oleh sebab itu, frasa 
"tindakan" yang melekat pada rumusan kebiri kimia perlu dihilangkan 
agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. 
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6) Akademisi FH UNHAS berpandangan bahwa UU Perlindungan Anak 
seharusnya mencantumkan batas waktu penetapan peraturannya 
sebab hal tersebut merupakan amanat dari UU PPP. 

f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Maras 

1) Pasal 22 UU Perlindungan Anak mengamanatkan salah satunya 
kewajiban bagi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan 
sarana dan prasarana serta ketersediaan SDM dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, penyelenggaraan 
perlindungan anak saat ini belum optimal. Hal tersebut terbukti dari 
tingginya kasus kekerasan yang terjadi pada Anak. Selain itu, anak 
korban juga belum mendapatkan layanan secara optimal sesuai 
dengan standar layanan dikarenakan minimnya SOM pendamping, 
kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti belum 
tersedianya rumah bermain ramah Anak, ruang kreatifitas Anak, dan 
rumah aman bagi anak korban kekerasan serta dukungan anggaran 
yang masih sangat terbatas. 

2) Pasal 71E UU Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban 
pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal penyediaan dana 
untuk penyelenggaraan perlindungan anak. Di Kabupaten Maros, 
penyelenggaraan perlindungan anak yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD, dan sumber dana lain 
nyatanya belum optimal mendukung penyelenggaraan perlindungan 
anak. Kemudian sumber dana lain yang sah khususnya dana 
Corporate Social Responsibility (CSR) juga belum berjalan secara 
optimal. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dengan Dunia Usaha, 
untuk dapat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan 

anak. 
3) Pasal 72 ayat (6) UU Perlindungan Anak mengatur salah satunya 

peran dunia usaha dalam menyediakan produk yang aman untuk 
Anak. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Maros, peran dunia usaha 
tersebut belum optimal karena masih banyaknya produk-produk 
makanan dan minuman yang belum memenuhi standar kesehatan 
dan memerlukan lembaga pengawasan produk makanan yang aman 
bagi Anak utamanya jajanan yang di jual di sekolah dan lingkungan 
masyarakat yang bisa membahayakan kesehatan dan tumbuh 
kembang anak. 

4) Terdapat perbedaan definisi Anak sebagaimana yang diatur dalam 
UU Perlindungan Anak dengan KUHP, UU Kesejahteraan Anak, UU 
SPPA dan UU HAM. Perberdaan tersebut dipandang tidak berpotensi 

Kajlan dan Evalunl Pemantlluan Pelaksanaan 
Undan1-Uncbin1 Nomor 23 l'llhun 2002 tentln, Perlindunpn Anllk 
Sebapimana telah Diubah Tenikhir denpn unt1a.,...undan1 Namor 17 Tahun 2016 
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undanc-Undainc Bact.n Keahlian, SekrDrlat Jende�I DPR RI 1117 



1181 

menimbulkan permasalahan dalam implementasinya aparat penegak 
hukum dapat menggunakan asas "Lex Specialis Derogat Legi 
Generali" dimana hukum yang khusus akan mengeyampingkan 
hukum yang lebih bersifat umum. 

S) Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Anak telah berjalan 
dengan baik sesuai SOP dan ketentuan sebagaimana yang diatur 
didalam UU Perlindungan Anak. Oleh karena itu, belum terdapat 
permasalahan yang mendasar dalam penyelenggaraan perlindungan 
anak di Kabupaten Maras. Hanya dipandang perlu adanya 
penambahan jumlah SOM dan peningkatan dalam hal dukungan 
anggaraan guna menunjang pelaksanaan penyelenggaraan 
perlindungan anak. 

6) Dalam pelaksanaan UU Perlindungan Anak terdapat potensi 
disharmoni terhadap peraturan perundang-undangan lainya seperti 
diantaranya: 
a) UU Perkawinan yang mengatur batas usia untuk dapat diizinkan 

dilakukannya perkawinan yakni 19 {sembilan belas) tahun; dan 
b) UU Ketenagakerjaan yang memperbolehkan Anak usia 13 {tiga 

belas) sampai dengan 15 {lima belas) tahun untuk dipekerjakan 
untuk pekerjaan ringan. 

7) DP3A Kabupaten Maras berpandangan bahwa UU Perlindungan Anak 
perlu mengatur batas waktu penetapan peraturan pelaksanaannya. 
Sebab, untuk menghindari kekosongan hukum. 
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BABIV 

KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN 

UU PERLINDUNGAN ANAK 

UU Perlindungan Anak merupakan aturan hukum tertulis yang 
menjamin Anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Di mana 
penyelenggaraan perlindungan anak menjadi sangat penting karena ditujukan 
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak 
mulia, dan sejahtera. Guna mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan 
perlindungan anak penting untuk dilaksanakan bukan hanya sebagai bentuk 
kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, pernerintah daerah, 
masyarakat, dan Orang Tua atau Wali tetapi juga sebagai perwujudan hadirnya 
negara, pernerintah, pernerintah daerah, rnasyarakat, dan Orang Tua atau Wali 
dalam pemenuhan hak-hak Anak. 

Dasar pelaksanaan perlindungan Anak ditinjau dari dasar filosofis, dasar 
etis, dan dasar yuridis, yaitu1: 

a. Dasar Filosofis 

Pancasila merupakan dasar kegiatan dalarn berbagai bidang 
kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan berbangsa, serta terrnasuk 
sebagai dasar filosofi pelaksanaan perlindungan Anak. Di samping itu, 
penyelengaraan perlindungan anak mengacu pada prinsip-prinsip dasar 

Konvensi Hak Anak, yang rneliputi prinsip non-diskriminasi; kepentingan 
yang terbaik bagi Anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan 
pekernbangan; dan penghargaan terhadap Anak. 

b. Dasar Etis 

Pelaksanaan perlindungan Anak harus sesuai dengan etika profesi 
yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan 
kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan 
Anak. 

1 Arif Gosita, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak, Jurnal llmiah llmu 
Hukum No. 4/Th.V/April 1999, Jakarta: Fakultas Hukum Tarumanegara, 1999, him. 264-267. 
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c. Dasar Yuridis 

Pelaksanaan perlindungan Anak harus didasarkan pada UUD NRI 
Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang 
berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu melalui 
penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari 
berbagai bidang hukum yang berkaitan. 

Mengacu pada asas Ubi Societos /bi ius, di mana ada masyarakat di situ 
ada hukum, maka setiap negara tentu memiliki hukumnya masing-masing baik 
yang dibuat oleh pemerintahnya maupun masyarakatnya sendiri yang harus 
dipatuhi oleh pemerintah dan masyarakat tanpa membeda-bedakan golongan, 
ras, suku, yang disebut juga asas similia similibus (asas persamaan). Hal inilah 
yang menjadi alasan adanya anggapan bahwa negara merupakan bentuk 
kehidupan berkelompok yang lebih tinggi daripada bentuk-bentuk kehidupan 
berkelompok lainnya. Selanjutnya, dalam rangka memberikan kepastian, 
keadilan, dan kemanfaatan hukum, perlu dilakukan kajian dan evaluasi 
terhadap materi muatan UU Perlindungan Anak untuk melihat potensi 
permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan UU Perlindungan Anak. 
Kajian dan evaluasi terhadap UU Perlindungan Anak tersebut melalui beberapa 
aspek, yaitu aspek substansi hukurn, aspek struktur hukum/kelembagaan, aspek 
pendanaan, aspek sarana dan prasarana, dan aspek budaya hukum. Hasil kajian 
dan evaluasi terhadap UU Perlindungan Anak tersebut sebagai berikut: 

A. Substansi Hukum 

Ditinjau dari substansi hukum, kajian dan evaluasi UU Perlindungan 
Anak dianalisis dengan melihat kesesuaian terhadap asas pembentukan UU 

PPP, yaitu sebagai berikut: 

1. Frasa "bantuan biaya dan/atau fasilitas lain" dalam Pasal 38 ayat (2) 

UU Perlindungan Anak 

Pasal 38 ayat (2) UU Perlindungan Anak mengatur tentang 
"Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

diselenggarokan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, 

don pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan 

bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang 

anak secoro optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosiai, tanpa 

mempengaruhi agama yang dianut anak.". Dalam Penjelasan Pasal 38 

ayat (2) UU Perlindungan Anak tidak dijelaskan maksud dari frasa 
"bantuan biaya dan/atau fasilitas lain" yang kemudian berimplikasi pada 

tidak jelasnya maksud frasa tersebut dan berpotensi menimbulkan 
. beragamnya penafsiran dalam pelaksanaannya. Hal tersebut juga 
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senada dikemukakan oleh Akademisi FH UI yang menyatakan bahwa 
dengan tidak dijelaskannya maksud frasa "bantuan biaya dan/atau 
fasilitas lain" dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (2) UU Perlindungan Anak 
dapat membuka peluang untuk diterjemahkan secara beragam dan 
menimbulkan kesulitan dalam hal pertanggungjawaban. Akademisi FH 
UI menambahkan adanya kemungkinan perumusan "bantuan biaya 
dan/atau fasilitas lain" tidak ditentukan secara rigid karena 
kebutuhannya mungkin akan berbeda untuk setiap anak. 

Mengacu pada hal tersebut, maka ketentuan Pasal 38 ayat (2) 
UU Perlindungan Anak dan Penjelasannya berpotensi menimbulkan 
multitafsir dalam pelaksanaannya dan belum memenuhi asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 
5 UU PPP, yaitu asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan. 
Penjelasan lebih lanjut mengenai kesesuaian materi Pasal 38 ayat (2) UU 
Perlindungan Anak dengan asas dalam UU PPP dan UU Perlindungan 
Anak yang akan dijabarkan dalam Tabel 27 berikut: 

Tabel 25. 
Kesesuaian Materi Pasal 38 ayat (2) dan Penjelasannya UU 

Perlindungan Anak dengan Asas-Asas dalam UU PPP dan UU 
Pertindungan Anak 

ASAS KETERANGAN 

�i!HI li !Jylllf !I !.!!.! PPP Tidak adanya penjelasan maksud 

Asas Dapat Dilaksanakan 
dari frasa "bantuan biaya dan/atau 

fasilitas lain" dalam Penjelasan 
Pasal 38 ayat (2) UU Perlindungan 
Anak berpotensi menimbulkan 
permasalahan dalam 

pelaksanaannya. Sebab, dapat 

ditafsirkan beragam. 

Pasal 5 huruf f UU PPP Tidak adanya penjelasan maksud 

Asas Kejelasan Rumusan 
dari frasa "bontuon biaya dan/atau 

fasilitas lain" dalam Penjelasan 
Pasal 38 ayat (2) UU Perlindungan 
Anak berpotensi menimbulkan 
penafsiran yang beragam dalam 

pelaksanaannya. 

Pa�al 2 UU PgrlindY!!Bs!" Anak Tidak adanya penjelasan maksud 
dari frasa "bantuan biaya dan/atau 
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ASAS KETERANGAN 

Non·Diskriminasl fasilitas loin" dalam Penjelasan 
Pasal 38 ayat (2) UU Perlindungan 

Anak yang berpotensi 

menimbulkan diskriminasi bagi 

Anak dalam memperoleh 
pengasuhan karena "fasilitas lain" 
yang akan diberikan akan berbeda- 
bed a. 

e11112 UL! e�clindYDDD aD115 Tidak adanya penjelasan maksud 

Asas Kepentingan Terbaik bagi 
dari frasa "bantuan biaya dan/atau 

fasilitas lain" dalam Penjelasan 
Anak Pasal 38 ayat (2) UU Perlindungan 

Anak yang berpotensi 
menimbulkan penafsiran yang 
beragam terse but akan 
berimplikasi pad a tidak 
dikedepankannya asas kepentingan 
terbaik bagi Anak khususnya dalam 
penyelenggaraan pengasuhan 
Anak. 

Berdasarkan label 27 di atas, maka diperlukan penambahan 
berupa penjelasan mengenai maksud dari frasa "bantuan biaya 
dan/atau fasilitas lain" dalam Pasal 38 ayat (2) UU Perlindungan Anak 
tersebut di dalam Penjelasannya. Hal tersebut guna memberikan 
kepastian hukum dan menghindari adanya penafsiran yang beragam 
dalam pelaksanannya. 

2. Wall sebagai Subjek Penyelenggara Perlindungan Anak 
UU Perlindungan Anak melalui perubahannya telah 

menambahkan kewajiban dan tanggung jawab kepada pemerintah 
daerah dan Wali terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Hal 
tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak 
yang berbunyi "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, 
Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung 
jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak". Penegasan 
kewajiban dan tanggung jawab Wali dalam penyelenggaraan 

ICll,illln dM &.lumi Pllfnantl!Uln Pel•Dllnun 
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perlindungan anak tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 33 ayat (1) 
UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa "Doiom ha/ Orang Tua don 
Ke/uarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 
jawab sebagaimana dimaksud do/am Posa/ 26, sesearang atau badan 
hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wa/i dari 
Anak yang bersangkutan". 

Dengan adanya pengaturan dalam Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (1) 
UU Perlindungan Anak tersebut, maka Wali diberikan kewajiban dan 
tanggung jawab yang sama dengan Orang Tua apabila Orang Tua dan 
Keluarga tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak. Adapun 
Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak tersebut berbunyi "Orang tua 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; 
b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, 

dan minatnya; 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan 
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi 

pekerti pada Anak" 
dan lebih lanjut dalam ayat (2) berbunyi "Dolam ha/ Orang Tua tidak 
ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak 
dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan 
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat beralih 
kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan". 

Namun, pengaturan Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (1) UU 
Perlindungan Anak yang memberikan kewajiban dan tanggung jawab 
kepada Wali tersebut tidak dapat dilaksanakan apabila melihat rumusan 
Pasal 458, Pasal 47, dan Pasal 49 UU Perlindungan Anak. Sebab, Pasal 
458, Pasal 47, dan Pasal 49 tidak merumuskan kewajiban Wali dalam 
penyelenggaraaan perlindungan anak. Adapun rumusan pasal-pasal 
tersebut berbunyi: 

Pasal45B 

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua 
wajib melindungi Anak dari perbuatan yang menganggu 
kesehatan dan tumbuh kembang Anak. 

(2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, 
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don Orang Tua harus melakukan oktivitos yang melindungi 

Anak. 

Pasa/47 

(1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, 
Ke/uarga, don Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya 
transp/antasi organ tubuhnya untuk pihok lain. 

(2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Doerah, Masyarakat, 
Keluarga, don Orang Tua wajib melindungi Anak dari 
perbuatan: 
o. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh 

Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak; 
b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; don 
c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagoi 

objek penelitian tanpa seizin Orang Tua don tidak 
mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak. 

Pasa/49 

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, don Orang 
Tua Wajib memberikan kesempatan yang seluos-luasnyo kepada 
Anok untuk memperaleh pendidikan. 

Merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, terdapat 
ketidakkonsistenan dalam Pasal 458, Pasal 47, dan Pasal 49 UU 
Perlindungan Anak dengan rumusan Pasal 20 dan Pasal 33 UU 
Perlindungan Anak. Sebab, ketentuan Pasal 458, Pasal 47, dan Pasal 49 
tidak mencantumkan frasa "Wali" yang seharusnya juga memiliki 
kewajiban untuk melindungi Anak dan memberikan kesempatan kepada 

Anak untuk memperoleh pendidikan apabila Orang Tua tidak dapat 
melaksanakan kewajiban dalam rumusan Pasal 458, Pasal 47, dan Pasal 
49 tersebut. 

Ketidakkonsistenan pengaturan tersebut juga dikemukakan oleh 
LPAI dan Akademisi FH UNHAS yang menyatakan bahwa tidak 
dirumuskannya Wali dalam Pasal 458, Pasal 47, dan Pasal 49 UU 
Perlindungan Anak tersebut secara tidak langsung telah menghilangkan 

peran Wali sebagai salah satu subjek Penyelenggara Perlindungan Anak. 
Padahal apabila melihat rumusan Pasal 458, Pasal 47, dan Pasal 49 UU 
Perlindungan Anak tersebut maka Wali juga memiliki kewajiban dalam 
hal "melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan 

Kajilln dan Evaluasi Pemantlll.liln Pelaksanaan 

Unda .. -Undonc Hamor 23 Ta'1un 2002 - Pemndu ..... An•k 

Sebapimana telah Diubah Terakhk c»npn Undlns:·Undanc Nomor 17 Tahun 2016 
PuSllt Pernllntauan Pelaks.nun Undan&-Undlne Badlin Keahlian, Sekretari.t Jendenil DPR RI 



tumbuh kembang Anak; melindungi Anak dari upaya transplantasi organ 
tubuhnya dari pihak lain; memberikan kesempatan pada Anak untuk 
memperoleh pendidikan" dalam konsekuensi apabila Orang Tua dan 
Keluarga tidak dapat melaksanakan kewajibannya. 

Mengacu pada hal tersebut, maka pengaturan Pasal 458, Pasal 
47, dan Pasal 49 UU Perlindungan Anak berpotensi tidak implementatif 
dan multitafsir dalam melaksanakannya karena menghilangkan peran 
Wali sebagai salah satu subjek Penyelenggara Perlindungan Anak. Pasal 
458, Pasal 47 dan Pasal 49 UU Perlindungan Anak secara pengaturannya 
belum memenuhi asas pembentukan perundang-undangan yang diatur 
dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas kejelasan tujuan, asas dapat 
dilaksanakan, dan asas kejelasan rumusan. Penjelasan lebih lanjut 
mengenai kesesuaian materi Pasal 458, Pasal 47, dan Pasal 49 UU 
Perlindungan Anak dengan asas dalam UU PPP dan UU Perlindungan 
Anak akan dijabarkan dalam Tabel 28 berikut: 

label 26. 

Kesesuaian Materi Pasal 458, Pasal 47, dan Pasal 49 UU Perlindungan 
Anak denzan Asas-Asas dalam UU PPP dan UU Perllndungan Anak 

ASAS KrnRANGAN 

Pasal s huruf a uu PPP 

Asas Kejelasan Tujuan 

Tidak ditambahkannya frasa "Wali" 
dalam rumusan pasal 458, Pasal 
47, dan Pasal 49 UU Perlindungan 
Anak berpotensi disharmoni 
dengan asas kejelasan tujuan 
dalam UU PPP. Sebab, ketentuan 
Pasal 458, Pasal 47, dan Pasal 49 
UU Perlindungan Anak tersebut 
telah menghilangkan peran Wali 
untuk bertanggung jawab dan 
berkewajiban dalam 
penyelenggara perlindungan Anak. 
Sebagai salah satu subjek 
Penyelenggara Perlindungan Anak 
yang kewajibannya dihilangkan 
dalam Pasal 458, Pasal 47, dan 
Pasal 49 UU Perlindungan Anak 
berimplikasi pada tidak tercapainya 
tujuan yang dikehendaki oleh 
perlindungan anak karena Wali 
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ASAS KET£RANGAN 

tidak disertakan dalam pemenuhan 
tujuan tersebut. 

PiHI � hy!J!f II !.!!.! PPf Rumusan Pasal 458, Pasal 47, dan 

Asas Dapat Dllaksanakan 
Pasal 49 UU Perlindungan Anak 
berpotensi tidak efektif untuk 
dilaksanakan karena tidak 
mengatur konsekuensi apabila 
Orang Tua lalai melaksanakan 
kewajibannya dalam Pasal 458, 
Pasal 47, dan Pasal 49 uu 

Perlindungan Anak sebab tel ah 
menghilangkan kewajiban Wali. 

Pasal � !l!!n!f f I.!!.! PPP Rumusan Pasal 458, Pasal 47, dan 

Asas Kejelasan Rumusan 
Pasal 49 UU Perllndungan Anak 
yang tidak konsisten dengan 
pengaturan Pasal 20 dan Pasal 33 
ayat (1) uu Perlindungan Anak 
berpotensi menimbulkan 
multitafsir dalam pelaksanaannya. 

Pj!yl i !,!U f�r1i!J5!yngn Ani!k Dengan hilangnya kewajiban Wali 

Asas Kepentingan Terbaik bagi 
dalam Pasal 458, Pasal 47, dan 
Pasal 49 UU Perlindungan Anak 

Anak 
maka Wali tidak dapat 
memberikan perlindungan yang 
mengedepankan kepentingan 
terbaik bagi Anak. 

8erdasarkan Tabel 26 di atas, maka guna memberikan jaminan 
kepastian hukum dan tidak menimbulkan multitafsir dalam 
pelaksanaannya maka perlu adanya penambahan frasa "atau Wali" 

setelah kata "Orang Tua" dalam Pasal 458, Pasal 47, dan Pasal 49 UU 
Perlindungan Anak. Hal tersebut mengingat setelah dilakukannya 
perubahan UU Perlindungan Anak, Pasal 20 UU Perlindungan Anak telah 

menambahkan kewajiban pemerintah daerah dan Wali dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak. Hal tersebut juga senada dengan 
pendapat dari Akademisi FH UNHAS yang juga menyatakan bahwa 
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ketentuan Pasal 458, Pasal 47, dan Pasal 49 UU Perlindungan Anak perlu 
dilakukan penyesuaian agar konsisten dengan Pasal 20 UU Perlindungan 
Anak. 

3. Anak Karban Kejahatan Siber 

Pasal 59 ayat {1) UU Perlindungan Anak mengatur bahwa 
"Pemerintah, Pemerintah Daerah, don lembaga negara lainnya 
berkewajiban don bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan 
Khusus kepada Anak". Lebih lanjut dalam Pasal 59 ayat (2) UU 
Perlindungan Anak mengatur bahwa "Perlindungan Khusus kepada Anak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: 

a. Anak do/am situasi darurat; 
b. Anak yang berhadapan dengan hukum; 
c. Anak dari kelompok minoritas don terisolasi; 
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 
e. Anak yang menjadi karban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 

psikotropika, don zat adiktif lainnya; 
f. Anak yang menjadi korban pornografi; 
g. Anak dengan HIV/AIDS; 
h. Anak korban penculikan, penjua/an, dan/atau perdagangan; 
i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; 
j. Anak korban kejahatan seksual; 
k. Anak korban jaringan terorisme; 
I. Anak Penyandang Disabilitas; 
m. Anak korban perlakuan so/ah don penelantaran; 
n. Anak dengan perilaku sasial menyimpang; don 
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait 

dengan kondisi Orang Tuan ya." 

Terhadap 15 {lima belas) kategori Anak yang memerlukan 
perlindungan khusus tersebut, UU Perlindungan Anak juga mengatur 
tentang larangan dan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku 
yang melakukan kejahatan terhadap Anak yang memerlukan 
perlindungan khusus tersebut. Pengaturan larangan tersebut diatur 
dalam Pasal 76A sampai dengan Pasal 76J UU Perlindungan Anak dan 
sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 UU 
Perlindungan Anak. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi 
dan informasi berimplikasi pada semakin beragamnya modus operandi 
kasus kejahatan yang terjadi pada Anak yang salah satunya dilakukan 
secara daring (online) atau yang dikenal dengan kejahatan pada Anak di 
dunia maya. Namun, Anak korban kejahatan siber tersebut tidak diatur 
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dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU Perlindungan Anak dan juga tidak 
ada pengaturan tentang larangan atas kejahatan siber pada Anak 
beserta sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku kejahatannya. 

Hal tersebut juga senada dikemukakan oleh Asdep Perlindungan 
Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian PPPA yang menyatakan 
bahwa belum adanya pengaturan khusus tentang perlindungan anak 
dalam hal terjadinya kekerasan yang terjadi secara online seperti 
contohnya perundungan kepada Anak yang dilakukan secara online 
(cyber bullying), pelecehan seksual yang dilakukan di dunia maya 
(grooming), dan penyebaran gambar-gambar yang mengandung unsur 
pornografi di dunia maya (sexting) dan prastitusi on/ine. Selama ini, 
untuk kasus-kasus kejahatan yang dilakukan dalam dunia maya hanya 
dijerat dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
lnformasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) namun tidak diatur dalam 
UU Perlindungan Anak. 

Selain itu, Dinsosnakertrans Kabupaten Maras juga menyatakan 
bahwa kasus kejahatan siber yang menimpa Anak juga pernah terjadi di 
Kabupaten Maras pada Tahun 2017. KPAID Kabupaten Bandung Barat 
juga menyatakan bahwa seiring berkembangnya teknologi informasi 
kasus-kasus seperti cyber bullying terhadap Anak mengalami 
peningkatan yang menimbulkan dampak psikis terhadap Anak. KPAI dan 
Asdep Pemenuhan Hak Sipil, lnformasi, dan Partisipasi Anak 

Kementerian PPPA juga berpandangan bahwa selain adanya pengaturan 
khusus mengenai Anak korban kejahatan siber yang dimasukkan dalam 
Anak yang memerlukan perlindungan khusus maka diperlukan juga 
penambahan pengaturan pasal yang memuat mengenai larangan 
kejahatan siber pada Anak dengan sanksi pidananya dalam UU 

Perlindungan Anak demi menjamin kepentingan terbaik bagi Anak. 
Selain penambahan pengaturan pasal, menurut Akademisi FH UI, 

konsekuensi dimasukkannya perlindungan khusus untuk anak korban 
kejahatan siber, harus dibarengi dengan adanya pengawasan dari 
berbagai pihak, termasuk kerjasama dan koordinasi dari Satgas Kominfo, 

KemenPPA, Kemendikbud, POLRI, KPAI, masyarakat, LSM pemerhati 
anak (Komnas PA, ECPAT, LBH APIK dsb). HArus dipertimbangkan juga 

mengenai mekanisme pelaporan dan penanganan respon terhadap 
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laporan/aduan dari orang tua, guru, murid, perwakilan masyarakat 
tersebut secara patut dan responsif. 

Mengacu pada permasalahan tersebut, maka Pasal 59 ayat (2) 
UU Perlindungan Anak sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini 
dikarenakan belum mengakomodir adanya bentuk kejahatan baru yang 
terjadi pada Anak. Oleh karena ltu, Pasal 59 ayat (2) UU Perlindungan 
Anak belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang 
undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas 
kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, dan asas kedayagunaan dan 
kehasilgunaan. Penjelasan lebih lanjut mengenai kesesuaian materi 
Pasal 59 ayat (2) UU Perlindungan Anak dengan asas dalam UU PPP dan 
UU Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Tabel 29 berikut ini: 

Tabel 27. 
Kesesuaian Materi Pasal 59 ayat (2) UU Perlindungan Anak dengan 

Asas-Asas dalam UU PPP dan UU Perlindungan Anak 

ASA5 KETERANGAN 

Pi!&I 5 h11!l!f i! !.!!.! PPP Tidak diaturnya Anak korban 

Asas Kejelasan Tujuan 
kejahatan siber sebagai salah satu 
kategori Anak yang memerlukan 
perlindungan khusus dalam Pasal 
59 ayat (2) UU Perlindungan Anak 
dan tidak diaturnya larangan 
kejahatan siber pada Anak beserta 
sanksi pidana nya dalam uu 

Perlindungan Anak berpotensi 
belum memenuhi tujuan 
penyelenggaraan perlindungan 
anak yang salah satunya adalah 
memberikan perlindungan kepada 
Anak dari kekerasan dan 
diskriminasi. 

Pi!ii!I 5 hl!!l!f d !.!!.! PPP Tidak diaturnya Anak korban 

Asas Dapat Dilaksanakan 
kejahatan siber sebagai salah satu 
kategori Anak yang memerlukan 
perlindungan khusus dalam Pasal 
59 ayat (2) UU Perlindungan Anak 
dan tidak diaturnya larangan 
kejahatan siber pada Anak beserta 
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ASAS KETERANGAN 

sanksi pidana nya dalam uu 

Perlindungan Anak berpotensi 

menimbulkan kendala dalam 

pelaksanaannya. Sebab, tidak 

adanya pengaturan terse but di 

dalam UU Perlindungan Anak akan 

menimbulkan ketidakpastian 

hukum bagi Anak dalam 

pelaksanaannya. 

Pasal :i bsamf I !.!!.! PPP Pengaturan terhadap Anak korban 

Asas Kedayagunaan dan 
kejahatan siber sebagai salah satu 
kategori Anak yang memerlukan 

Kehasilgunaan perlindungan khusus dalam Pasal 
59 ayat (2) UU Perlindungan Anak 
beserta pengaturan larangan dan 
sanksi sangat diperlukan karena 

untuk memberikan jaminan 

kepastian hukum dan 
mengupayakan kepentingan yang 
terbaik bagi Anak. 

Pi!HI 2 !.!!.! P1clin1h1n&o Anik Tidak diaturnya Anak korban 

Non-Diskrlmlnasi 
kejahatan siber sebagai salah satu 
kategori Anak yang memerlukan 
perlindungan khusus dalam Pasal 
59 ayat (2) UU Perlindungan Anak 
dan tidak diaturnya larangan 

kejahatan siber pada Anak beserta 
sanksi pidana nya dalam uu 

Perlindungan Anak berpotensi 

menimbulkan diskriminasi bagi 

Anak. 

p-,,1 Z !.!!.! PerH!:!111nno Anak Tidak diaturnya Anak korban 

Kenentlrwag DOI I1rball5 ham 
kejahatan siber sebagai salah satu 
kategori Anak yang memerlukan 

&JI!{ 
perlindungan khusus dalam Pasal 
59 ayat (2) UU Perlindungan Anak 
dan tidak dlatumva larangan 

�--- u....,..lJndonc_23_211G2 __ ndunpnAnak 
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ASAS KETERANGAN 

kejahatan siber pada Anak beserta 
sanksi pidananya dalam uu 

Perlindungan Anak berpotensi 
mengenyampingkan kepentingan 
yang terbaik bagi Anak. 

Berdasarkan Tabel 29 di atas, maka diperlukan penambahan 
pengaturan khususnya dalam Pasal 59 ayat (2) UU Perlindungan Anak 
dengan memasukkan Anak korban kejahatan siber ke dalam klaster 
Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Penambahan pengaturan 
tersebut juga diikuti dengan penambahan pasal yang mengatur 
mengenai larangan kejahatan siber pada Anak dan pasal yang memuat 
sanksi pidana untuk kejahatan siber pada Anak dalam UU Perlindungan 
Anak. Hal tersebut perlu dilakukan guna memberikan kepastian hukum 
penyelenggaraan perlindungan anak dan menjamin pemenuhan dan 
perlindungan anak dari kekerasan sebagaimana tujuan dari 
perlindungan anak. 

4. Frasa "anak yang menyandang cacat" dalam Pasal 62 huruf b UU 
Perlindungan Anak 

Pasal 62 huruf b UU Perlindungan Anak mengatur bahwa 
"Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, 
don anak dalom situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam 
Posa/ 60 huruf b, huruf c, don huruf d, dilaksanakan melalui: b. 
pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat don 
anak yang mengalami gangguan psikososial." 

Frasa "anak yang menyandang cacat" dalam ketentuan Pasal 62 
huruf b UU Perlindungan Anak belum diharmonisasikan dengan amanat 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang 
Disabilitas dan ketentuan Pasal 148 UU Penyandang Disabilitas yang 
berbunyi "lstilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan 
perundang-undangan yang sudah ado sebelum Undang-Undang ini 
berlaku, harus dibaca don dimaknai sebagai Penyandang Oisabilitas, 
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini." 

Meskipun, Pasal 148 UU Penyandang Disabilitas secara otomatis 
telah memaknai setiap kata "cacat" atau "penyandang cacat" menjadi 
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"penyandang disabilitas" dalam setiap peraturan perundang-undangan, 
termasuk frasa "anak yang menyandang cacat" dalam Pasal 62 huruf b 
UU Perlindungan Anak. Namun, jika melihat perubahan UU 
Perlindungan Anak pada Pasal 59 huruf I UU Perlindungan Anak telah 
menyesuaikan frasa "anak yang menyandang cacat" menjadi "anak 
penyandang disabilitas", sedangkan Pasal 62 huruf b UU Perlindungan 
Anak mengenai frasa "anak yang menyandang cacat" tidak mengalami 
perubahan serupa. 

Mengacu pada penjelasan tersebut, maka ketentuan Pasal 62 
huruf b UU Perlindungan Anak belum memenuhi asas pembentukan 
peraturan perundang-undang dalam UU PPP yaitu asas kejelasan 
rumusan. Penjelasan lebih lanjut terkait kesesuaian materi Pasal 62 
huruf b UU Perlindungan Anak dengan asas dalam UU PPP dan UU 
Perlindungan Anak akan dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 30. Berikut: 

label 28. 

Kesesuaian Materi Pasal 62 huruf b UU Perlindungan Anak dengan 
Asas-Asas dalam UU PPP dan UU Pertindungan Anak 

ASAS KEmlANGAN 

Paal :i hualf f U!,! PPP Pasal 62 huruf b UU Perlindungan 

Asas Kejelasan Rumusan Anak belum sesuai dengan asas 
kejelasan rumusan dalam uu 

PPP. Hal ini dikarenakan frasa 
"anak yang menyandang cacat" 
dalam Pasal 62 huruf b uu 

Perlindungan Anak belum 
disesuaikan dengan amanat Pasal 
148 UU Penyandang Disabilitas. 

Pasal 2 UU Perlindunon Anak Frasa "anak yang menyandang 

Asas Non diskriminasi cacat" dalam Pasal 62 huruf b UU 
Perlindungan Anak memiliki 
konotasi kata yang kurang 
menghargai Anak Penyandang 
Disabilitas. Sehingga hal tersebut 
berpotensi menyebabkan 
diskriminasi sosial bagi Anak 
Penyandang disabilitas. 

Paal 2 U!,! e!l!rlindynna Ani!k Belum disesuaikannya frasa "anak 

Asas Kepentingan vang terbaik 
yang menyandang disabilitas" 
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ASAS KETERANGAN 

bagl Anak dalam Pasal 62 huruf b uu 

Perlindungan Anak dengan 
amanat Pasal 148 uu 

Penyandang Disabilitas, tidak 
berpedoman dengan asas 
kepentingan yang terbaik bagi 
Anak. 

Pasal 2 UU Perlindungan Anak Belum disesuaikannya frasa "anak 

Asas hak untuk hid up, 
yang menyandang disabilitas" 
dalam Pasal 62 huruf b uu 

kelangsungan hid up, dan 
Perlindungan Anak berpotensi 

perkembangan 
menghambat perkembangan 
sosial Anak Penyandang 
Disabilitas. 

Berdasarkan Tabel 30. diatas, maka diperlukan perubahan pada 
frasa "anak yang menyandang cacat" dalam Pasal 62 huruf b menjadi 
menjadi frasa "anak penyandang disabilitas" sesuai dengan amanat 
Pasal 148 UU Penyandang Disabilitas. 

5. Sanksi bagi Media Massa yang Mempublikasikan ldentitas Anak 
Media massa atau pers dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) sebagai salah satu hak warga negara 

(kemerdekaan pers) yang bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, 

dan/atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi 
terjamin. Terkait dengan penyelenggaran perlindungan anak, media 
massa harus berpedoman pada kode etik jurnalistik yakni: 
a. Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik berbunyi "Wartawan Indonesia tidak 

menyebutkan don menyiarkan identitas korban kejahatan susila don 

tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku 

kejahatan" 

b. Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik berbunyi "Wartawan Indonesia memiliki 

hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia 

diketahui identitas maupun keberodaannya, menghargai ketentuan 

embargo, infarmasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan 

kesepakatan" 
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c. Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik berbunyi "Wartawan Indonesia 
menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, 

kecuali untuk kepentingan publik." 

Pasal 72 ayat (S) UU Perlindungan Anak mengatur bahwa "Peron 
media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 
penyebarluasan informasi don materi edukasi yang bermanfaat dari 
aspek sasial, budaya, pendidikan, agama, don kesehatan Anak dengan 
memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak." 

Peran media massa dalam penyelenggaraan perlindungan anak 
salah satunya dengan cara memberikan pemberitaan yang 
memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, termasuk pada ABH. 
ABH, baik itu anak pelaku, anak korban, maupun anak saksi dilindungi 
dalam Pasal 64 huruf i UU Perlindungan Anak dari publikasi identitasnya 
yang selengkapnya berbunyi "Perlindungan Khusus bagi Anak yang 
berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 
(2) huruf b dilakukan melalui: i. penghindaran dari publikasi atas 
identitasnya." 

Ketentuan tersebut bertujuan melindungi ABH dari stigma 
negatif yang dapat berdampak buruk terhadap nama baik, masa depan, 
dan psikologi ABH. Namun dalam implementasinya, masih terdapat 
pelanggaran publikasi identitas ABH baik yang dilakukan media massa 
maupun masyarakat melalui media sosial. Misalnya, nama ABH maupun 
nama keluarganya telah disamarkan namun dipublikasikan dimana anak 
tersebut bersekolah atau tempat tinggalnya. Hal tersebut secara tidak 
langsung dapat mengungkap sebagian identitas ABH. Sedangkan, dalam 
UU Perlindungan Anak tidak diatur secara tegas sanksi pidana terhadap 
pelanggaran larangan publikasi identitas ABH. 

Sanksi terhadap media massa (perusahaan pers) yang 
mempublikasikan identitas ABH telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) jo. 
Pasal 13 huruf a ja. Pasal 18 ayat (2) UU Pers. Pasal 5 ayat (1) UU Pers 
mengatur bahwa "Pers nasional berkewojiban memberikan peristiwa 
dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa 
kesusilaan masyorakat serta asas pradugo tak bersolah". Kemudian, 
Pasal 13 UU Pers mengatur bahwa "Perusohoon pers dilarang memuot 
iklan: a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agoma don atau 
mengganggu kerukunon hidup antarumat beragama, serto 
bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat." Adapun sanksi 
pidana terhadap pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 huruf a UU 
Pers diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pers, yang mengatur bahwa 
"Perusohoan pers yang me/anggar ketentuan Posa/ 5 ayat {1} dan ayat 
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(2), serta Posa/ 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak 

Rp.500.000.000,00 (limo ratus juta rupiah)." Oleh karena itu, bagi media 
massa atau pers atau perusahaan pers yang melanggar larangan 
publikasi ABH diancam sanksi pidana yang diatur dalam UU Pers yang 
juga berpedoman pad a Kode Etik Jurnalistik. 

Selain media massa, dengan pesatnya perkembangan media 
sosial saat ini memunculkan pendekatan baru dalam bidang jurnalisme 
yakni jurnalisme masyarakat (citizen journalism). Indonesia merupakan 
negara yang masyarakatnya aktif sebagai pengguna media sosial, namun 
tidak bijak dalam menggunakan media sosial dan cenderung 
mengabaikan norma sosial maupun aturan hukum. Masyarakat di luar 
media massa, seringkali mengunggah konten di media sosial yang 

mempublikasikan identitas ABH. Publikasi identitas tersebut misalnya 
dengan memunculkan wajah tanpa sensor, menyebutkan nama Anak 
atau keluarganya, dll. 

Terhadap hal tersebut, Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 UU ITE telah 
mengatur sanksi pidananya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa 
"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikon 
dan/atou mentransmisikan dan/otou membuat dapat dioksesnya 
tnformosi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 

muatan yang melanggar kesusilaan." Kemudian Pasal 45 UU ITE 
mengatur bahwa: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana 
dimaksud dalam Paso/ 27 oyat (1), ayat (2), ayat (3), atau oyat (4) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." 

Namun, yang menjadi persoalan adalah tindak pidana dalam UU 
ITE dalam implementasinya dikategorikan sebagai delik aduan yang 
mengacu pada Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Seringkali Anak atau keluarga 
ABH yang mengalami publikasi (viral) oleh masyarakat di media sosial 

tidak melaporkan tindak pidana tersebut. Hal tersebut yang kemudian 
menyebabkan implementasi larangan publikasi ABH seringkali 

diabaikan. 
Terkait dengan perlindungan publikasi identitas ABH, baik UU 

Pers maupun UU ITE melindunginya dengan pendekatan atau istilah 
"kesusilaan masyarakat". Kata "kesusilaan" berarti perihal susila, 

kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, 
kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. 2 

• Di dalam 
prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau 

' Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 
Pustaka, 1986, him. 874. 
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salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian 
seksual. 3 Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, 
perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi 
oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi 
terwujubnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan 
bermasyarakat.4 Menurut Dr. Mudzakir, S.H., M.H. pengertian 
kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam 
kehidupan sehari-hari/ kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut 
pautnya dalam kesusilaan. Di dalam delik kesusilaan itu perbuatan 
yang dapat dikatagorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk 
dirumuskan secara tegas. Kejahatan terhadap kesusilaan pada 
kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, tetapi 
juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti kejahtan yang 
terbaru, yaitu kejahatan dunia maya (internet). 5 

Sejalan dengan pandangan Dr. Mudzakir tersebut, maka dapat 
dipahami bahwa delik kesusilaan merupakan perbuatan yang sangat 
sulit dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. 
Sehingga, apabila hal tersebut disandingkan dengan penghindaran 
publikasi ABH, maka akan sangat sulit untuk ditentukan pengumuman 
identitas tersebut termasuk dalam terminologi pelanggaran kesusilaan 
atau tidak dan sejauh mana batasan-batasan media massa ketika 
meliput kasus ABH. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dicermati bahwa pengaturan 
penghindaran ABH dari publikasi belum dapat dilaksanakan secara 
maksimal karena beberapa hal sebagai berikut: 
a. UU Perlindungan Anak tidak mengatur sanksi terhadap pelanggaran 

publikasi ABH; 
b. UU Pers tidak mengatur secara jelas batas-batas mengenai sejauh 

mana publikasi mengenai ABH yang dapat dilakukan; dan 
c. publikasi melalui media sosial yang dilakukan masyarakat mengenai 

identitas ABH, dalam implementasinya tidak efektif menjerat 
pelakunya berdasarkan UU ITE, karena merupakan delik aduan; dan 

3 

Leden Marpaung, Kejahotan Terhadap kesusilaan don Maso/ah Prevensinya, Jakarta: Sinar 
Grafika, 1996, him. 3 . 
• Yan Pramudya Puspa, Kamus Hukum, Semarang: Pustaka llmu, 1977, him. 933. 
5 

Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., Laparan Akhir Penulisan Karya 1/miah Tentang Analisis Atas 
Mekanisme Penanganan Hukum Terhadop Tindak Pidana Kesusi/aan, Kementerian Hukum Dan 
Ham Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional 2010. 
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d. pendekatan terminologi "kesusilaan" yang diatur dalam UU Pers 
dan UU ITE sulit dirumuskan secara tegas jika dikaitkan dengan 
penghindaran ABH dari publikasi. 

ASAS KrnRANGAN 

Pi!Si!I :i Huruf D !.!!.! PPP Pasal 64 huruf i dan Pasal 72 ayat 

Asas Dapat Dilaksanakan 
(5) UU Perlindungan Anak belum 
sesuai dengan asas "dapat 
dilaksanakan" karena pad a 
implementasinya ketentuan 
tersebut tidak efektif di dalam 
masyarakat secara sosiologis 
maupun yuridis. 

Pi!&I 2 !,!!,! P![liDdungn Ani!k Belum diaturnya ketentuan sanksi 

Asas kepentingan yang terbaik 
dalam UU Perlindungan Anak bagi 
media massa/pers atau masyarakat 

bagianak yang melanggar publikasi terhadap 
ABH, berpotensi melanggar asas 
kepentingan yang terbaik bagi 
Anak. 

Mengacu pada hal tersebut, maka Pasal 64 huruf i UU dan Pasal 
72 ayat (5) UU Perlindungan Anak belum dapat terealisasi dengan baik 
dan belum memenuhi asas pembentukan perundang-undangan dalam 
Pasal 5 UU PPP, yakni asas dapat dilaksanakan. Penjelasan lebih lanjut 
mengenai kesesuaian materi Pasal 64 huruf i dan Pasal 72 ayat (5) UU 
Perlindungan Anak dengan asas dalam UU PPP dan asas dalam UU 
Perlindungan Anak akan dijabarkan pada Tabel 31. berikut: 

Tabel 29. 
Kesesuaian Materl Pasal 64 huruf i dan Pasal 72 ayat (S) UU 
Perlindungan Anak dengan Asas-Asas dalam UU PPP dan UU 

Perlindungan Anak 

Berdasarkan Tabel 31. diatas, maka perlu diatur sanksi bagi 
media massa yang mempublikasikan identitas Anak dalam UU 
Perlindungan Anak sebagai tindak Ian jut dari adanya Pasal 64 huruf i dan 
Pasal 72 ayat (5) UU Perlindungan Anak, karena UU Pers maupun UU ITE 
dapat dianggap kurang mengatur secara jelas sanksi bagi media massa 
maupun publikiasi media sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Hal 

KIIJl•n dlin EVllluasi PemllntaUln Pelaksana•n 
Undllna-Undln1 Nomor 23 Tahun 2002 tantan1 Perlindunpn Anak 

Sebopi.....,. tolah Diulloh Tenlchlr clenpn unc1o.......-.-11 T....., 2016 

Pusat --·-IJnclone-Undo .. -llNhlion, -riotlendenl lll'R Ill 
1137 



1381 

tersebut juga sebagaimana dikemukakan oleh Dit. Pencatatan Sipil 
Kemendagri, DPSA Kota Surabaya, dan LBH Makassar. 

6. Kata udiskriminatif" dalam Pasal 76A UU Pertindungan Anak 

Pasal 76A UU Perlindungan Anak mengatur bahwa "Setiap orang 

dilarang: 
a. memperlakukan Anak secara diskriminati/ yang mengakibatkan 

Anak menga/ami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga 
menghambat fungsi sosialnya; atau 

b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara 
dislcriminatif. * 

Polda Jabar dan Polda Sulsel menyatakan bahwa Pasal 76A UU 
Perlindungan Anak yang mengatur unsur pidana "diskriminatif', dalam 
implementasinya sulit dilaksanakan karena Pasal 76A UU Perlindungan 
Anak tidak memberikan definisi maupun penjelasan kata "diskriminatif' 
dalam Penjelasannya. Dalam BAP yang menggunakan Pasal 76A UU 
Perlindungan Anak, seringkali dikembalikan oleh Kejaksaan (P19) karena 
dianggap tidak cukup bukti. Hal tersebut disebabkan antara penuntut 
umum dan penyidik memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai 
unsur pidana "diskriminatif'. Ketiadaan penjelasan lebih Ian jut kata 
"diskriminatif' menyebabkan Pasal 76A UU Perlindungan Anak tidak 
memiliki kepastian hukum dan tidak dapat diimplementasikan sanksi 
pidananya. Namun, terdapat pandangan berbeda disampaikan oleh LPA 
Jabar yang menyatakan bahwa apabila diatur secara rinci hal-hal yang 
termasuk "diskriminasi terhadap Anak" dalam UU Perlindungan Anak, 
maka hal tersebut berpotensi menyebabkan kekacauan (chaos) karena 
secara sosiologis masih ditemukan praktik-praktik diskriminasi yang 
dilakukan orang dewasa terhadap Anak ataupun sesama Anak. 

Diskriminatif berasal dari kata diskriminasi yang menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBJ) adalah pembedaan perlakuan terhadap 
sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, 
ekonomi, agama, dan sebagainya). Sedangkan, peraturan perundang 
undangan di Indonesia pada umumnya, hanya melekatkan terminologi 
diskriminasi dengan terminologi suku, ras, agama, dan antar-golongan 
(SARA). Baik KBBI maupun peraturan perundang-undangan belum ada 
yang mendefinisikan diskriminasi sebagai terminologi yang berdiri 
sendiri secara jelas. Pendapat hukum yang paling mendekati adalah 
"batasan diskriminasi" yang pernah dinyatakan dalam beberapa putusan 
Mahkamah Konstitusi. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-111/2005, 
bertanggal 29 Maret 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008. Batasan diskriminasi 
dalam putusan-putusan tersebut mengacu pada makna diskriminasi 
yang telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 UU HAM. Adapun 
batasan diskriminasi, yaitu: 
a. bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap 

pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak 
langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, 

suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status 

ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat 
pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, 
pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan 
dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam 
bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek 
kehidupan lainnya; 

b. bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat 
perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal 
(reasonable ground) guna membuat perbedaan itu. Justru jika 
terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara 
seragam akan menimbulkan ketidakadilan; 

c. bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda 
terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika 
memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang 
berbeda. 

Tidak diaturnya penjelasan kata "diskriminatif' dalam Pasal 76A 
UU Perlindungan Anak, disebabkan karana Pasal 76A merupakan pasal 
yang memuat norma larangan. Sebagaimana diatur dalam lampiran II 
angka 270 UU PPP disebutkan bahwa untuk menyatakan adanya 
larangan, gunakan kata dilarang. Norma larangan harus dirumuskan 
secara tegas unsur-unsurnya karena pelanggaran norma larangan akan 
dijatuhi sanksi pidana. Untuk itu pemaknaan kata "diskriminatif" dapat 
mengacu pada penjelasan asas nondiskriminasi yang diatur dalam 
ketentuan Pasal 2 UU Perlindungan Anak yang diselaraskan dengan 
prinsip nondiskriminasi pada Konvensi Hak Anak. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Akademisi FH UI bahwa 
penjelasan prinsip non diskriminasi juga dapat mengacu pada Pasal 58 
UU HAM mengenai hak atas perlindungan dari kekerasan, dimana anak 
berhak atas perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan, 
penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual 
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dari orang tuanya/walinya. Kekerasan dan eksploitasi, yang meliputi 
psikis, fisik, seksual. 

Selain itu, tidak diaturnya penjelasan kata "diskriminatif' dalam 
Pasal 76A UU Perlindungan Anak belum memenuhi asas kejelasan 
rumusan sehingga menjadi ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan 
(unenforceable). Hal ini bertentangan dengan asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf d UU 
PPP sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut: 

Tabel 30. Kesesualan Materi Pasal 76A UU Perlindungan Anak dengan 
Asas-Asas dalam UU PPP dan UU Perlindungan Anak 

Mii ..... I 

etal :i hyCYf f !.!!.! PPP Pasal 76A UU Perlindungan Anak 

Asas Kejelasan Rumusan 
belum sesuai dengan asas 
kejelasan rumusan, karena dalam 
implementaslnya menyebabkan 
perbedaan pandangan penegak 
hukum karena ketiadaan 
penjelasan lebih lanjut mengenai 
pengertian "dlskrirninatlf" yang 
dimaksud Pasal 76A uu 

Perlindungan Anak. 

Pnl!I 5 hur11f d !.!!.! PPP Pasal 76A UU Perlindungan Anak 

Asas Dapat Dilaksanakan 
belum sesuai dengan asas "dapat 
dilaksanakan" karena pad a 
implementasinya ketentuan 
tersebut tidak efektif di dalam 
masyarakat secara sosiologis 
maupun yuridis. 

l!i!HI � !.!!.! �r11mt11mraa Anak Ketidakjelasan rumusan kata 

Asas Non Diskriminasi 
"diskriminatif' dalam Pasal 76A UU 
Perlindungan Anak, berpotensi 
melanggar asas non diskriminasi. 

Pi!sal 2 !.!!.! Perlind11n&l!n Anak Asas kepentingan yang terbaik 

Asas kepentingan yang terbaik 
menjamin bahwa semua Tindakan 

baglanak 
yang menyangkut anak yang 
dilakukan oleh pemerintah, 
masyarakat, badan legislatif, dan 

l(ajiandon-- ..... - 
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badan yudikatif, maka kepentingan 
yang terbaik bagi anak harus 
menjadi pertimbangan utama. 
Ketidakjelasan rumusan pasal 
menyebabkan tidak dapat 
diimplementasikannya Pasal 76A 
uu Perlindungan Anak. Hal ini 
berpotensi melanggar asas 
kepentingan yang terbaik bagi 
anak. 

Berdasarkan hal tersebut maka diusulkan untuk diberikan 
penjelasan dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak terkait asas non 
diskriminasi sebagaimana juga diatur dalam KHA. Sehingga, kata 
"diskiriminatif' dalam Pasal 76A UU Perlindungan Anak dapat diartikan 
dengan mengacu pada penjelasan asas non-diskriminasi dalam Pasal 2 
UU Perlindungan Anak. 

7. Klasifikasi/Jenis Sanksi Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi 

Elektronik, dan Rehabilitasi 
Pasal 81 UU Perlindungan Anak pada pokoknya mengatur 

tentang sanksi pidana yang dikenakan terhadap orang yang melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam rumusan Pasal 
81 UU Perlindungan Anak, setiap pelaku yang melanggar ketentuan 
tersebut tidak hanya dikenai pidana pokok dan tambahan melainkan 
juga dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat 
pendeteksi elektronik. 

Pengaturan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat 
pendeteksi elektronik tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 81 
ayat (7) UU Perlindungan Anak yang selengkapnya berbunyi "Terhadap 
pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) don ayat {5} dapat dikenai 
tindakan berupa kebiri kimia don pemasangan a/at pendeteksi 
elektrontk". Dimana tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat 
pendeteksi elektronik tersebut dapat dikenakan dalam 2 (dua) kondisi, 
yaitu: 
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a. pelaku tersebut pernah dipidana karena melakukan tindakan yang 
sama yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 

orang lain; dan 

b. pelaku yang melakukan kekerasan dengan memaksa Anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain 
tersebut menyebabkan korban lebih dari 1 (satu) orang, 
mengakibatkan Iuka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, 
terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban 
meninggal dunia. 

Selain Pasal 81 UU Perlindungan Anak, pengaturan tindakan juga 
ditemukan dalam Pasal 82 ayat (6) UU Perlindungan Anak yang berbunyi 
"Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan 

ayat (4) dikenai tindokan berupa rehabilitasi don pemasangan a/at 

pendeteksi elektronik". Di mana dalam kondisi ini, tindakan berupa 
rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dapat dikenakan 
dalam hal pelaku melakukan pencabulan terhadap Anak dalam 3 (tiga) 
kondisi: 

a. tindak pidana pencabulan anak dilakukan oleh Orang Tua, Wali, 
orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, 
pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani 
perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang 
secara bersama-sama; 

b. terhadap pelaku yang yang pernah dipidana karena melakukan 
tindak pidana yang sama; dan 

c. dalam hal tindak pidana pencabulan Anak tersebut menimbulkan 
korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan Iuka berat, 
gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi 
reproduksi dan/atau korban meninggal dunia. 

Hadirnya sanksi berupa tindakan kebiri kimia, alat pendeteksi 
elektronik dan rehabiltasi tersebut lahir setelah diundangkannya 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak yang kemudian telah disahkan melalui 
Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak. Dasar pertimbangan lahirnya 

perppu tersebut dikarenakan kasus kekerasan seksual terhadap Anak 
mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dan secara signifikan 
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mengancam dan membahayakan jiwa Anak, merusak kehidupan pribadi 
dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, 
ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.6 Tindakan berupa kebiri 
kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi 
pelaku kekerasan seksual terhadap Anak merupakan bentuk 
pencegahan (preventif) yang diambil oleh negara untuk menyikapi 
fenomenal kekerasan seksual terhadap Anak. 

Adanya pengaturan tentang sanksi kebiri kimia, pemasangan alat 
pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual 
terhadap Anak tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui peraturan 
teknisnya yakni PP Kebiri Kimia. Pada Penjelasan Umum PP Kebiri Kimia 
menyebutkan bahwa "Pemberatan sanksinya, bukan hanya sanksi 
pidana pokok, melainkan juga pidana tambahan berupa pengumuman 
identitas pelaku, serta berupo Tindakan Kebiri Kimia, pemasangan don 
pelepasan a/at pendeteksi elektronik, don rehabilitasi". Sehingga, 
mengacu pada Penjelasan Umum PP Kebiri Kimia tersebut maka kebiri 
kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabiilitasi 
terkategori sebagai jenis sanksi pidana khususnya pidana tambahan. 
Namun, apabila merujuk peraturan yang lebih tinggi yakni dalam UU 
Perlindungan Anak adanya kata "tindakan" yang melekat pada frasa 
"kebiri kimia, alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi" tersebut 
menimbulkan kerancuan sehingga diartikan sebagai jenis sanksi 
tindakan. Kerancuan yang ditimbulkan karena adanya kata "tindakan" 
yang melekat pada frasa "kebiri kimia, alat pendeteksi elektronik, dan 
rehabilitasi" dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak 
menimbulkan kerancuan dalam pelaksanannya mengenai jenis 
sanksi/klasifikasi sanksi tersebut merupakan pidana tambahan atau 
tindakan. 

Hal senada juga dikemukakan oleh Akademisi FH UNAIR yang 
menyatakan bahwa formulasi rumusan kebiri kimia dalam UU 
Perlindungan Anak masih multitafsir karena masuk dalam stelsel sanksi 
pidana atau sanksi tindakan. Di sisi lain, juga masih banyaknya yang 
beranggapan bahwa sanksi kebiri kimia dianggap sebagai "pemberatan 
pidana". Ambiguitas dalam pemaknaan klasifikasi/jenis sanksi kebiri 

6 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undan11 Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak yang kemudian telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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kimia ini tentunya akan berpengaruh pada pemahaman aparat penegak 
hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi tersebut. Hal yang 
sama juga dikemukakan oleh PN Mojokerto yang menyatakan bahwa 
secara terminologi kebiri kimia dalam UU Perlindungan Anak masih 
belum jelas jenisnya pidana tambahan atau sanksi tindakan. Namun, 
hakim PN Mojokerto yang menjatuhkan vonis kebiri kimia dalam 
Putusan PN Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tersebut 
menjatuhkan hukuman kepada pelaku kebiri kimia sebagai pidana 
tambahan. LPA Jawa Barat juga mengemukakan bahwa formulasi 
rumusan kebiri kimia dalam UU Perlindungan Anak masih multitafsir 
karena terkategori sebagai sanksi pidana atau sanksi tindakan. Namun, 
LPA Jawa Barat menafsirkan kebiri kimia tersebut sebagai accesoir 

(pelengkap/tambahan) di mana penjatuhan sanksi pidananya harus 
bersamaan dengan pidana pokok maka dipandang tepat diartikan 
sebagai pidana tambahan. 

Perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama 
undang-undang pidana khusus atau peraturan perundang-undangan 
diluar KUHP, terdapat kecenderungan pengunaan sistem 2 (dua) jalur 
yang dikenal dengan (double track system) dalam stelsel sanksinya, yakni 
sanksi pidana dan tindakan. Akademisi FHUI menambahkan, dalam 
double track system, ditekankan adanya pidana penjara sebagai 
konsekuensi logis dari perbuatan si pelaku, sedangka tindakan kebiri 

kimia sebagai upaya untuk "mengobati" si pelaku untuk mencegah 
residivis dan upaya resosialiasi dan reintegrasi. Perkembangan sistem 
hukum inilah yang memperkenalkan tindakan (maatregel) sebagai 
alternatif lain dari pidana pokok. Apabila dilihat dari tujuan pemidanaan, 

Herbert L. Packer menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) pandangan 
konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang 

berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (retributif view} dan 
pandangan utilitarian (utilitarian view).7 Pandangan retributif 
mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga 

pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap 
kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral masing 

masing atau dengan kata lain dikenal dengan backward-looking. 

Sedangkan pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat 
atau kegunaannnya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan 

7 

Herbert L. Packer, Thi! Limits of The Criminal Sanctions, California; Stanford University Press. 

1968, him. 10. 
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yang ingin untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan 

pihak lain. Pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang 

lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa atau yang 

dikenal dengan (forward looking) karena mempunyai sifat pencegahan 

(detterence).8 Dalam KUHP, sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, 

yang terdiri dari: 

a. Pidana Pokok: 

1) Pidana mati; 

2) Pidana penjara; 

3) Pidana kurungan; 

4) Pidana denda; 

5) Pidana tutupan. 

b. Pidana Tambahan: 

1) Pencabutan hak-hak tertentu; 

2) Perampasan barang-barang tertentu; dan 

3) Pengumuman identitas pelaku. 

Berbeda dengan sanksi pidana, dalam sanksi tindakan 

pengenaannya hanya ditujukan pada 2 (dua) kelompok pelaku, yaitu 

bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab atau kurang mampu 

bertanggung jawab dan orang yang mampu bertanggung jawab dan 

dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat.
9 

Di 

mana konsep sanksi tindakan tersebut dirumuskan dalam Pasal 44 dan 

Pasal 45 KUHP yang selengkapnya berbunyi: 

Paso# 44 KUHP 

(1) "Barang siapo melokukan perbuotan yong tidak dapat 
dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 
pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. 

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau 
terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan 
supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 

tahun sebagai waktu percobaan. 

8 
Ibid. 

' Elsam, 2005, Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan, 

r�< ,p·3 i2.'!.! yang diakses pada tanggal 7 Maret 2021 pukul 15.03 WIB. 
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(3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah 
Agung, Pengadilan Tinggi, don Pengadilan Negeri." 

Pasal 45 KUHP 

"Do/am ha/ penuntutan pidana terhadop orang yang be/um 
dewosa karena melakukan suatu perbuaton sebe/um umur enam 
be/as tahun, hokim dapat menentukan: memerintahkan supaya 
yang bersolah dikembalikan kepoda orang tuanya, walinyo otau 
pemeliharanya, tanpa pidona apapun; atau memerintahkan 
supaya yang bersolah diserahkan kepada pemerintah tanpa 
pidona opapun, jika perbuatan merupakon kejahatan atau saloh 
satu pelanggaran berdasarkan posol-posol 489, 490, 492, 496, 
497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, don 540 serta 
be/um lewat duo tahun sejak dinyatakan bersalah karena 
melakukan kejahatan atau so/ah satu pelanggaran tersebut di 
etas, don putusannya teloh menjadi tetap; atau menjotuhkan 

pidana kepada yang bersalah." 

Selain pengaturan dalam KUHP, sanksi tindakan tersebut juga 

ditemukan dalam undang-undang khusus seperti UU SPPA. Di mana 

dalam UU SPPA, pengaturan sanksi pidana dan tindakan diatur dalam 

Bab V Pidana dan Tlndakan yang pengaturannya dipisahkan dalam 

bagian kedua dan ketiga. Pasal 69 ayat (1) UU SPPA menyebutkan 

bahwa "Anok hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakon 
berdosorkan ketentuan dalam Undang-Undang int", Penggunaan frasa 

"atau" dalam rumusan Pasal 69 ayat (1) UU SPPA tersebut menunjukkan 

bahwa penjatuhan sanksi tersebut bersifat alternatif dan tidak dapat 

digabungkan secara bersamaan penjatuhannya. 

Mengacu pada penjelasan tersebut, maka terdapat kerancuan 

dalam perumusan Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 82, dan Pasal 82A UU 

Perlindungan Anak yang melekatkan kata "tindakan" dengan kebiri 

kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Sebab, 

kata "tindakan" tersebut memunculkan arti bahwa kebiri kimia, 

pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi diartikan 

sebagai sanksi tindakan. Padahal, sifat dari sanksi tindakan tidak dapat 

diterapkan dalam rumusan Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 82, dan Pasal 82A 

UU Perlindungan Anak tersebut. Hal itu dikarenakan, Pasal 44 dan Pasal 

45A KUHP serta Pasal 69 ayat (1) UU SPPA telah menegaskan bahwa 

sanksi tindakan hanya dapat dikenakan terhadap pelaku yang tidak 

mampu bertanggung jawab (cacat atau terganggu karena penyakit) dan 
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terhadap pelaku Anak. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan 
rumusan Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak yang 
menjatuhkan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi 
elektronik, dan rehabilitasi kepada pelaku dewasa dalam hal melakukan 
kekerasan memaksa Anak untuk bersetubuh dengannya atau orang lain 
dan dalam hal melakukan perbuatan cabul terhadap Anak. 

Ketidakkonsitenan tersebut juga terlihat pada rumusan Pasal 81 
ayat (8) dan Pasal 82 ayat (7) UU Perlindungan Anak yang menyebutkan 
bahwa "tindakan diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok" yang 
mana hal tersebut bukan merupakan sifat dari sanksi tindakan. Sebab, 
sanksi tindakan harus berdiri sendiri dan tidak bisa dijadikan sebagai 
pelengkap atau tambahan (accessoir) yang dijatuhkan bersamaan 
dengan pidana pokok. Hal tersebut juga senada dengan yang 
dikemukakan oleh Akademisi FH UNHAS yang menyatakan bahwa 
adanya frasa "tindakan" yang dirumuskan bersamaan dengan kebiri 
kimia tersebut menjadi penyebab timbulnya kerancuan jenis/klasifikasi 
sanksi tersebut. 

Merujuk pada permasalahan tersebut, maka kata "tindakan" 
dalam Pasal 81 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 81A, Pasal 82 ayat 
(6), ayat (7), dan ayat (8), serta Pasal 82A UU Perlindungan Anak 
berpotensi menimbulkan multitafsir dan sulit untuk dilaksanakan. 
Sehingga, pasal-pasal tersebut bertentangan dengan asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu 
asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, dan asas kejelasan 
rumusan. Penjelasan lebih lanjut mengenai kesesuaian materi Pasal 81 
ayat (7), ayat (8), dan ayat (91, Pasal 81A, Pasal 82 ayat (6), ayat (7), dan 
ayat (8), serta Pasal 82A UU Perlindungan Anak tersebut dengan asas 
dalam UU PPP dan UU Perlindungan Anak akan dijabarkan lebih lanjut 
pada Tabel 32. berikut: 

ASAS KETERANGAN 

Pi!al lz huruf ii L!U PPP Adanya kata "tindakan" dalam 

Asas Kejelasan Tujuan 
rumusan Pasal 81 ayat (7), ayat 
(8), dan ayat (9), Pasal 81A, Pasal 

label 31. 
Kesesuaian Materi Pasal 81 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 81A, 

Pasal 82 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), serta Pasal 82A UU 
Perlindungan Anak dengan Asas-Asas dalam UU PPP dan UU 

Perlindungan Anak 
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ASAS 

Pasal 5 huruf d UU PPP 

Asas Dapat Dilaksanakan 

Pasal 5 huruf f UU PPP 

Asas Kejelasan Rumusan 

KffiRANGAN 

82 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), 
serta Pasal 82A UU Perlindungan 
Anak tel ah menimbulkan 
kerancuan jenis/klasifikasi sanksi 
tersebut. Hal ini yang 
menyebabkan tidak bersesuaian 
dengan asas kejelasan tujuan 
dalam UU PPP. Sebab, kerancuan 
tersebut menimbulkan tidak 
tercapainya maksud dan tujuan 
yang dikehendaki dari adanya 
pengaturan sanksi tersebut. 

Adanya kata "tindakan" dalam 
rumusan Pasal 81 ayat (7), ayat 
(8), dan ayat (9), Pasal 81A, Pasal 
82 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), 
serta Pasal 82A UU Perlindungan 
Anak tel ah menimbulkan 
kerancuan jenis/klasifikasi sanksi 
tersebut. Hal ini yang 
menyebabkan tidak bersesuaian 
dengan asas dapat dilaksanakan 
dalam UU PPP. Sebab, kerancuan 
tersebut berpotensi 
menimbulkan permasalahan 
dalam pelaksanaannya. 

Adanya kata "tindakan.. dalam 
rumusan Pasal 81 ayat (7), ayat 
(8), dan ayat (9), Pasal 81A, Pasal 
82 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), 
serta Pasal 82A UU Perlindungan 
Anak telah menimbulkan 
kerancuan jenis/klasifikasi sanksi 
tersebut. Hal ini yang 
menyebabkan tidak bersesuaian 
dengan asas kejelasan rumusan 
dalam UU PPP. Sebab, kerancuan 
tersebut berpotensl 
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ASAS l(ETERANGAN 

menimbulkan multitafsir bagi 
aparat penegak hukum mengenai 
jenis/klasifikasi sanksi tersebut. 

PaHI � UU P11clindun11i!n Ani!k Adanya kata "tindakan" dalam 

Asas Kepentin11an Terbaik ba11i 
rumusan Pasal 81 ayat (7), ayat 
(8), dan ayat (9), Pasal 81A, Pasal 

Ani!k 82 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), 
serta Pasal 82A UU Perlindungan 
Anak tel ah menimbulkan 
kerancuan jenis/klasifikasi sanksi 
tersebut. Hal tersebut berpotensi 
pad a tidak tercapainya tujuan 
negara mengatur penerapan 
sanksi tersebut yang berimplikasi 
pad a tidak tercapainya upaya 
negara dalam mengedepankan 
kepentingan terbaik bagi Anak. 

Berdasarkan Tabel 32. di atas, maka diperlukan perubahan dalam 
rumusan Pasal 81 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 81A, Pasal 82 ayat 
(6), ayat (7), dan ayat (8), serta Pasal 82A UU Perlindungan Anak dengan 
menghapus kata "tindakan" yang melekat pada rumusan sanksi kebiri 
kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dan 
mengganti menjadi frasa "pidana tambahan". Hal ini guna menghindari 
adanya kerancuan jenis/klasifikasi sanksi-sanksi tersebut dan tidak 
disalahartikan oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. 
Sebab, adanya kata "tindakan" tersebut menimbulkan pengertian 
bahwa sebagai sanksi tindakan namun tidak mencerminkan sifat dari 
sanksi tindakan sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU SPPA sehingga 
dipandang lebih tepat seharusnya diartikan sebagai pidana tambahan. 
Hal tersebut juga senada dengan yang dikemukakan oleh Akademisi FH 

UNHAS yang menyatakan bahwa kata "tindokon" yang melekat pada 
frasa "kebiri kimia" memunculkan asumsi bahwa tindakan kebiri kimia 
merupakan sanksi tindakan sehingga perlu menghapus kata "tindakan" 

tersebut sehingga tidak menimbulkan kerancuan sebab kebiri kimia, 

pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi tersebut 
merupakan pidana tambahan. 
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8. Batas Waktu Penetapan Peraturan Pelaksanaan 

Pasal 74 ayat (1) UU PPP mengatur bahwa "dotom setiap undang 

undang harus dicantumkan botas waktu penetapan peraturan 

pemerintah dan peraturan lainnya sebaqai pelaksanaan undang-undang 

tersebut". Namun, UU Perlindungan Anak tidak mengatur mengenai 
batas waktu penetapan peraturan pelaksanaan UU tersebut. Adapun 
terdapat beberapa amanat peraturan pelaksana UU Perlindungan Anak 

yang belum terbit, diantaranya: 

a. Pasal 21 ayat (6) UU Perlindungan Anak yang mengamanatkan 
peraturan presiden mengenai kabupaten/kota layak Anak; dan 

b. Pasal 71C UU Perlindungan Anak yang mengamanatkan peraturan 

pemerintah mengenai perlindungan khusus bagi Anak. 

Terdapat dua pandangan stakeholder terkait perlu atau tidaknya 

pengaturan batas waktu. Pandangan pertama, menurut Akademisi FH 

UI; Akademisi FH UNPAD; Akademisi FH UNHAS; Asdep Pemenuhan Hak 

Sipil, lnformasi, dan Partisipasi Anak Kementerian PPPA; Asdep 

Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian 

PPPA; Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kementerian 

PPPA; DPSA Kota Surabaya; LPA JATIM; Dinsosnakertrans Kabupaten 

Maros; DP3A Kabupaten Maros; KPAID Kabupaten Bandung Barat; dan 

P2TP2A Kabupaten Bandung Barat yang menyatakan perlu diatur batas 

waktu penetapan peraturan pelaksanaan UU Perlindungan Anak. Hal ini 

guna menjamin kepastian hukum, tidak menyebabkan kekosongan 

pengaturan, dan agar sejalan dengan amanat Pasal 74 ayat (1) UU PPP. 

Sedangkan, pandangan kedua menurut Asdep Perlindungan Khusus 

Anak dari Kekerasan Kementerian PPPA dan Asdep Pemenuhan Hak 

Anak Atas Pengasuhan Dan Lingkungan Kementerian PPPA yang 

menyatakan bahwa pengaturan mengenai batas waktu penetapan 

peraturan pelaksanaan UU Perlindungan Anak tidak perlu diatur. Hal ini 

guna menjamin kualitas peraturan pelaksana agar tidak diterbitkan 

secara tergesa-gesa. Belum diterbitkannya 2 (dua) peraturan 

pelaksanaan UU Perlindungan Anak tersebut dikarenakan adanya 

hambatan dalam sinkronisasi data dan baseline peraturan pelaksana 

dimaksud. 

Mengacu pada permasalahan tersebut, maka UU Perlindungan 

Anak yang belum mengatur mengenai batas waktu penetapan peraturan 
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pelaksanaan tersebut berpotensi tidak bersesuaian dengan asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 

5 UU PPP, yakni asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dan asas 

kejelasan rumusan. Penjelasan lebih lanjut mengenai kesesuaian materi 

UU Perlindungan Anak dengan asas dalam UU PPP dan asas dalam UU 

Perlindungan Anak akan dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 33. berikut: 

Tabel 32. 
Kesesuaian Materi UU Perlindungan Anak dengan Asas-Asas dalam 

UU PPP dan UU Perlindungan Anak 
ASAS KETERANGAN 

Pi!&I 5 hy!J!f I !.!!.! tPP Bel um diaturnya batas waktu 

Asas Kedayagunaan Dan 
pen eta pan peraturan pelaksana 
dalam UU Perlindungan Anak tidak 

Kehasilgunaan 
sesuai dengan asas kedayagunaan 
dan kehasilgunaan. Hal ini 
dikarenakan berpotensi 
menimbulkan ketidakpastian 
hukum mengingat terdapat 2 (dua) 
amanat peraturan pelaksanaan UU 
Perlindungan Anak yang belum 
ditetapkan. 

Pasal :i huruf f uy PPP Bel um diaturnya batas waktu 

Asas Kejelasan Rumusan 
pen eta pan peraturan pelaksana 
dalam UU Perlindungan Anak tidak 
sesuai dengan asas kejelasan 
rumusan. Hal ini dikarenakan tidak 
melaksanakan amanat Pasal 74 

ayat (1) uu PPP. 

Pi!&I 2 !,.!U Perlin!!11nun Ani!k lidak diaturnya batas waktu 

Asas keoentimzan vang Terbaik 
penetapan peraturan pelaksana 

bjlgiAnak 
dalam uu Perlindungan Anak 
berpotensi menghambat 
pelaksanaan perlindungan anak 
dan berimplikasi pad a tidak 
tercapainya upaya negara dalam 
mengedepankan kepentingan 
terbaik bagi Anak. 
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Berdasarkan Tabel 33. di atas, maka UU Perlindungan Anak perlu 
mencantumkan pengaturan mengenai batas waktu penetapan 
peraturan pelaksanaannya sesuai dengan amanat dalam Pasal 74 ayat 
(1) UU PPP. Selain ltu, tidak adanya pengaturan batas waktu penetapan 
peraturan pelaksana tersebut juga bertentangan dengan asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas 
kedayagunaan dan kehasilgunaan dan asas kejelasan rumusan. 

9. Potensi Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU Lainnya: 
a. Disharrnoni UU Perlindungan Anak dengan Peraturan Perundang 

Undangan Lainnya terkait Definisi Anak 

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa "Anak 
ado/ah seseorang yang be/um berusia 18 (delapan be/as) tohun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan". Pengaturan mengenai 
definisi Anak dalam UU Perlindungan Anak tersebut berpotensi 
disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang 
juga mendefinisikan tentang Anak karena adanya perbedaan dalam 
batasan kategori usia yang disebut Anak. Dalam pelaksanaannya, 
perbedaan definisi Anak yang mengatur batasan kategori usia yang 
berbeda-beda nu menimbulkan permasalahan dalam 
pelaksanaannya. Adapun perbedaan definisi Anak tersebut 
ditemukan dalam beberapa undang-undang yang diantaranya akan 
dijabarkan dalam tabel-tabel berikut ini: 

Tabel 33. 

Potensi Dishannoni UU Perlindungan Anak dengan UU Perkawlnan 
terkait Definisi Anak 

--- 

UU PERUNDUNGAN ANAK 
Pasal 1 angka 1 

Anak ado/ah seseorang yang 
be/um berusia 18 (delapan 
be/as) tohun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan 

UU PERICAWINAN 
Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) 

(1) Perkawinan hanya 
diizinkan apablla pria don 
wan/ta sudah mencapai 
umur 19 (sembilan be/as) 
tahun. 

(2) Dalam ha/ 
penylmpongon 

terjadi 
terhodop 

1521 

bjan clan Ewluasi PetMntauen FellillAnun 
Undane--.. - 23 lahun 2002-. Pwrtlndu_. Anok 

Sebapiman• tet.h Diumh Ten1khlr denpn Undiin1·Und8111 Nomor 17 T•hun 201& 
Ptam Pe11111nbluan Peloksonoan Undoni-Undo"I Bodon ICnhbn, -riotJonde'"I DPA RI 



UU PERUNDUNGAN ANAK UU PERKAWINAN 
ketentuan umur 

sebagaimana dimalcsud 
pada ayat {1}, orang tua 
pihak pria dan/atau orang 
tuo pihak wan/ta dapat 
meminta dlspensasi 
kepada Pengadilan dengan 
alasan sangat mendesak 
disertai bukti-bukti 
pendukung yon.9 tukup. 

I Penjelasan: 
Adanya pengecualian dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan 
tersebut menunjukkan adanya potensi penyimpangan umur yang 

I 
terkategori sebagai Anak. Sehingga hal tersebut berpotensi 

I 
bertentangan dengan pengaturan dalam Pasal 1 angka 1 UU 
Perllndu�gan Anak. 

Tabel34. 
Potensl Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU 

Kesejahteraan Anak terkait Deflnisi Anak 

UU PERUNOUNGAN ANAK 

Pasal 1 angka 1 

Anak ado/ah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan 

I be/as} tahun, termasuk anak 
yang maslh dalam kandungan. 

UU KESEJAHTERAAN ANAK 

Pasal 1 anpa 2 dan angka 3a 

Analr ado/ah seseorang yang 
belum mencapai umur Zl (dua 
pu/uh satu} tahun dan belum 
pemah kawin. 

Penjelasan: 
Adanya perbedaan batasan usia yang terkategori Anak dalam UU 
Perlindungan Anak dengan UU Kesejahteraan Anak. Di mana UU 
Perlindungan Anak mengartikan batasan usia Anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk 
Anak yang masih dalam kandungan. Namun UU Kesejahteraan 
mendefinisikan batasan usia Anak adalah seseorang yang belum 

Klljl8n dtin EVIIIUIISI Pemlinta ... n Pallllunun 

�-23llllu,2111Z---Anok 
5 t 1 lnw• tmlah Diubeh Teraldllr ......... Ui.dw4 Nomor 17 T.tlun 201& 
PmatPc.aw '"' Pnf+s,,,.... � Sekrwl:arlmt ........... DPR RI 1153 



UU PERUNDUNGAN ANAK UU KESEJAHTERAAN ANAK 
--- 

I 
mencapai umur 21 (dua) puluh satu tahun dan belum pernah 
kawin. 

label 35. 

Potensl Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU 
Kesejahteraan Anak tertcait Deflnisl Anak 

UU P.ERUNDUNGAN ANAK 

Pasal 1 angka 1 

Anak ado/ah seseorang yang be/um 
berusia lB {delapon belos} tohun, 

termosuk onok yang moslh dolom 
kandungon. 

KUHPERDATA 
------ 

Pasal330 

Yang belum dewasa adalah 

merelco ,Ollfl belum 
mencopoi umur genop duo 
puluh satu tohun don tidok 
kow/n sebelumnyo. 

Penjelasan: 

Terdapat potensi disharmoni antara UU Perlindungan Anak 
dengan KUH Perdata dalam hal definisi Anak. UU Perlindungan 
Anak mendefinisikan Anak merupakan seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan) belas tahun termasuk anak yang masih 
dalam kandungan. Sedangkan KUH Perdata mendefinisikan Anak 
adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 
tahun dan tidak kawin sebelumnya. 

label 36. 

Potensi Dlsharmoni UU Perllndungan Anak dengan KUHP tertcait 
Deflnisi Anak 

UU PERUNDUNGAN ANAK 

Pasal 1 anglca 1 
KUHP 

Pasal45 

Anak ado/ah seseorong yang 
be/um berusio 18 (delopon 
betas) tahun, termosuk crnok 

Dalam hat penuntutan pidana 
terhadap omnr, yang belum 
dewolo koreno melalcukon 
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UU PERUKDUNGAN ANAK KUHP 

yang masih dalam kandungan. suatu perbuatan sebelum 

umur enam be/as tahun, 

hakim dapat menentukan: 

memerintahkan supaya yang 

bersalah dikembalikan kepada 

orang tuanya, walinya atau 

pemeliharanya, tanpa pidana 

apa pun; atau memerintahkan 

supaya yang bersalah 

diserahkan kepada pemerintah 

tanpa pidana apa pun, jika 

perbuatan merupakan 

kejahatan atau salah satu 

pelanggaran berdasar- kan 

pasal-pasa/ 489, 490, 492, 496, 

497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 

526, 531, 532, 536, don 540 

serta be/um lewat duo tahun 

sejak dinyatakan bersalah 

karena melakukan kejahatan 

atau so/ah satu pelanggaran 

tersebut di atas, don 

putusannya telah menjadi 

tetap; atau menjatuhkan 

pidana kepada yang bersalah. 

Penjelasan: 

Adanya potensi disharmoni antara UU Perlindungan Anak dengan 

KUHP terkait definisi Anak. UU Perlindungan Anak mendefinisikan 

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan) 

belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Sedangkan KUHP mengartikan Anak adalah kurang dari 16 (enam 

belas) tahun. 
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Tabel37. 

Potensi Dlsharmoni UU Perlindunpn Anak denpn UU HAM 
terkait Definisi Anak 

Anak ado/ah sesearang yang 
belum berusla 18 (delapan 
be/as} tohun, tern1asulc analr 
YDllfl maslh dalam lcandullflan. 

UUHAM 
Pasal 1 angka 5 

Anak ado/ah setiap manusia 
yang berusia di bawah 18 

(delapan betas) tahun dan 
be/um menilcah, termasuk 
anak yang masih do/am 
kandungan apabila hat 
tersebut ado/ah demi 
kepentlngannya. 

UU PERUNDUNGAN ANAK 
-�-- 

Pasal 1 angka 1 

Penjelasan: 

Adanya potensi disharmoni antara UU Perlindungan Anak dengan 
UU HAM terkait definisi Anak. UU Perlindungan Anak 1[ 
mengartikan Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 
(delapan) belas tahun termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. Sedangkan, UU HAM mendefinisikan Anak berusia di 

I bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. 

Tabel 38. 

Potensi Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU 
Ketenagakerjaan terkait Definisi Anak 

UU PEllUNDUNGAN ANAK 

Pasal 1 angka 1 

Anak ado/ah seseoran, yang 
belum berusla 18 (delapan 
betas} tahun, tennasulc analc 
yang masih do/om 
kandungan. 

Pasal 72 ayat (6) huruf a 

UU KETENAGAKERJAAN 
Pasal 1 angka 26 

Anak ado/ah setlap orang yang 
berumur dibawah 18 (delapan 
belas} tahun. 

Pasal 68 

Peron dun/a usoho Pengusoho di/orang 

1561 

KIIJondon n 

u,-._u•c_za_2002 _ 

Set pl .... llllih Dlubllh lilr9khir denpn unmn1-lbl11r11 Nomor 17 Tllhun 2016 
Pusllt .,.,_ntaulln Pwlaksan.-n Undlltc-Undlinc: IBn ICMhlmn� Sekretlrl81: Jenden1I DPR RI 



UU PERUNOUNGAN ANAK 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan melalui: 

b. kebljakan perusahaan 
yang berperspekti/ 

Anak; 

Penjelasan Pasal 72 ayat (6) 

hurufa 

Yang dimaksud dengan 
"kebijakan perusahaan yang 
berperspektif Anak" antara 
lain: 

b. tldak merekrut tenaga 
kerja Anak; dan 

UU Km.NAGAK.ERJAAN 

mempekerjakan anak. 

Pasa/69 

(4) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 68 
dapat dikecualikan bagi 
anak yang berumur antara 
13 (tlga be/as} tahun 
sampai dengan l5 (limo 
be/as} tahun untuk 
melakukan pekerjaan 
rlngan sepanjang tidak 

mengganggu perkembangan 
dan kesehatan fisik, mental, 

I 
dan sasial. 

(5} Pengusaha yang 

mempekerjakan anak pada 
pekerjaan ringan sebagai 

mana dimalcsud do/am ayat 

(l} harus memenuhi 
persyarotan : 

h. izin tertulis dari orang I 
tua atau wali; 

i. perjanjian kerja antara 
pengusaha dengan 
orang tua atau wali; 

j. waktu kerja maksimum 3 
(tiga)jam; 

k. dilakukan pada siang 
hari dan tidak 
mengganggu waktu 
sekolah; 

I. keselamatan dan 
kesehatan kerja; 

m. adanya hubungan kerjo 
yang jelas; dan 

n. menerima upah sesuai 
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UU PERUNDUNGAN ANAK UU KETENAGAKEJUAAN 

dengan ketentuan yang 
berlaku. 

(6) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud do/am ayat (2) 
huruf a, b, /, don g 
dikecualikan bagi anak yang 
bekerya pada usaha 

. __ J keluorgpnyo. 
Penfelasan: 

Terdapat potensi disharmoni antara UU Perlindungan Anak 
dengan UU Ketenagakerjaan mengenai deflnisi Anak. Dimana 
Pasal 69 UU Ketenagakerjaan membuat pengecualian dengan I 
memberikan peluang bagi Anak dengan kategori usia 13 (tiga 
belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang menyebabkan I 
berpotensi bertentangan dengan UU Perlindungan Anak. Sebab, 
usia tersebut masih terkategori Anak dan Pasal 72 ayat (6) huruf a 
UU Perlindungan Anak melarang adanya pekerja Anak. 

Tabel 39. 
Potensl Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU Adminduk 

dan Permendagri KIA terkalt definisi Anak 

UU PERUNDUNGAN UUADMINDUK PERMENDAGRI KIA 
ANAK 

Pasal 1 anglca 1 Pasal 63 ayat (1) Pasal 1 anglca 7 

Anak ado/ah Penduduk Warga Kartu ldentitas 
seseorang yang Negara Indonesia Anak yang 
be/um berusia lB don Orang Asing selanjutnya 
{delapan belas} yang memiliki lzin disingkat menjadi 
tahun, termosuk Tinggol Tetap yang KIA adalah 
onok yang mosih telah betumur l7 ldentitm resmi 

do/om kandungon. (tujuh belas} tahun anak sebagal bukti 
atou telah kowin dirl anak yang 
atou pemoh kowin betusia kurang dari 
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UU P£RUNDUNGAN UUADMINDUK P£RMENDAGRI KIA 
ANAK 

wa}lb memlllld K11'- 1.7 tohun don be/um 
el. menikah yang 

diterbitkan oleh 
Dinos 
Kependudukan don 
Pencatatan Si pi/ 
Kabupmen/Kota. 

Penjelasan; 

Terdapat potensi disharmoni antara UU Perlindungan Anak dengan 
UU Adminduk dan Permendagri KIA. Dimana UU Perlindungan Anal 
mendeflnlslkan Anak berusia 18 (delapan belas) tahun, termasus 
Anak yang masih dalam kandungan tetapi UU Adminduk dan 
Permendagri KIA mengartikan Anak berusia kurang dari 17 (tujuh 
belas) tahun, 

label 40. 

Potensi Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU 
Kepemudaan terkalt deflnlsl Anak 

UU PERUNDUNGAN ANAK 
Pasal 1 angka 1 

Anak ado/ah seseorang yang 
be/um berusia 1.B (delopon 
belas} trlhun, termasuk anak 
yang masih do/am 
kandungan. 

Pemuda ado/ah warga negara 
Indonesia yang memosuki 
periode pentlng pertumbuhan 
don perkembangan yang 
berusia 1.6 (enam be/as} 

sampoi 30 {tiga puluh) tahun. 
Penjelasan: 
Terdapat potensi disharmoni antara UU Perlindungan Anak 
dengan UU Kepemudaan mengenai definisi Anak. UU 
Perlindungan Anak mengartikan Anak berusia 18 (delapan belas) 
tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan 
UU Kepemudaan mengartikan pemuda 16 (enam belas) sampai 
dengan 30 (tiga puluh) tahun dimana usia 16 (enam belas) 
sampai dengan 18 (delapan belas) yang diartikan sebagal 
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UU PERUNDUNGAN ANAK UU KEPEMUDAAN 
pemuda itu menurut UU Perllndungan Anak masih terkategori 
sebagai Anak. 

Tabel 41. 

Potensl Dlshannoni UU Perlindungan Anak dengan UU Pemilu 
terkalt definisi Anak 

UU PERUNDUNGAN ANAK 
----- 

UU PEMILU 

Pasal 1 angka 1 

Anak adalah seseorang yang 
be/um berusia 18 (delapon 
betas) tahun, tennasuk analc 

yang maslh ddom 
kondungon. 

Pasal 15 huruf a 

Setiop Analc berhak untuk 
memperaleh perllndungon 
dari: 

b. Penya/ahgunaon do/am 
kegioton politlk; 

Pasal 1 angka 34 

Pemlllh adalah Warga Negara 
lndaneslo yang sudah genap 
berumur 17 (tu}uh belas} tohun 
atau lebih, sudoh kawin, atau 
sudah pemah kawin 

Pasal 280 ayat (2) huruf k 
Pelaksana dan/atau tim 
kamponye dalam kegiatan 

Kamponye Pemilu di/orang 
mengikutsertakan: 

I. Warga Negara Indonesia yong 
tidak memiliki hok memilih 

Pasal 72 huruf b 
Syarat untuk menjadi onggoto 

PPK, PPS, KPPS, PPLN, don KPPSLN I 
meilputi: 

c. berusla paling rendah 17 

(tujuh be/as tahun) 
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[ Penjelasan: 
Terdapat potensi disharmoni antara UU Perlindungan Anak 
dengan UU Pemilu mengenai definisi Anak. UU Perlindungan 
Anak mendeflnisikan Anak belum berusia 18 (delapan belas) 

Kajon--uul- Pwlalcanan 

..-...-� -D'lllhun 2002 .. ._,..,..._nAnolt 
s+ p1 .......... w-..._�-171llhun20H 

---�-----DPRRI 



UU PERUNOUNGAN ANAK UU PEMLW 

tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan 

UU Pemilu mendefinisikan pemilih yakni WNI yang sudah genap 

berusia 17 (tujuh belas) tahun dimana di usia tersebut masih 

terkategori Anak dan Pasal 15 huruf a UU Perlindungan Anak 

mengatur hak Anak untuk dilindungi dari penyalahgunaan dalam 

kegiatan polltlk, 

Berdasarkan tabel-tabel di atas, maka hal tersebut menunjukkan 

banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur rnengenai 

definisi Anak. Pengaturan definisi Anak dalam semua peraturan 

perundang-undangan tersebut berbeda-beda sehingga menimbulkan 

potensi disharmoni dengan UU Perlindungan Anak yang dalam 

pelaksanaannya menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal tersebut 

senada dengan yang dikemukakan oleh beberapa narasumber 

diantaranya Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan 

Lingkungan Kementerian PPPA, KPAI, Asdep Pemenuhan Hak Sipil, 

lnformasi, dan Partisipasi Anak Kementerian PPPA, Asdep 

Pedlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian PPPA, DPSA 

Kota Surabaya, LPA Jatim, DP3AK Provinsi Jawa Timur, PN Mojokerto, 

Akademisi FH UNAIR, DP3AK Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan, 

Akademisi FH UNHAS, Dinsosnakertransi Kabupaten Maros, Polda 

Sulsel, LBH Makassar, FH UNPAD, KPAID Kabupaten Bandung Barat 

dan P2TP2A Kabupaten Bandung Barat. 

Merujuk pada permasalahan tersebut, maka perbedaan definisi 

Anak khususnya terkait batasan usia dalam UU Perlindungan Anak 

dan peraturan perundang-undangan lainnya yang juga 

mendefinisikan Anak secara berbeda-beda berpotensi menimbulkan 

multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanannya. Oleh 

karena itu, definisi Anak dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak 

belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang 

undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas 

dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan. Penjelasan lebih 

lanjut kesesuaian materi Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak 

dengan asas dalam UU PPP dan UU Perlindungan Anak akan 

dijabarkan lebih lanjut dalam Tabel 42. berikut: 
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Tabel42. 
Kesesuaian Mater! Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan 

Asas-Asas dalam UU PPP dan UU Perlindungan Anak 
ASAS KETERANGAN 

Pi!al 5 b1md II LILI e PP Adanya perbedaan mengenai 

Asas Dapat Dllaksanakan 
batasan usia dalam definisi Anak 
pada UU Perlindungan Anak dan 
peraturan perundang-undangan 
lainnya tersebut berimplikasi 
pad a ketidakpastian hukum 
dalam pelaksanaannya. 

Pi!lill 5 b!!a.d f LILI ff P Adanya perbedaan mengenai 

Asas Kejelasan Rumusan 
batasan usia dalam definisi Anak 
pada UU Perlindungan Anak dan 
peraturan perundang-undangan 
lainnya tersebut berpotensi 
menimbulkan multitafsir dalam 
pelaksanaannya 

Payl 2 LIU !!!rll!l51ynr.m A!!i!k Adanya perbedaan mengenai 

Non-Dlskrlminasl batasan usia dalam definisi Anak 
pada UU Perlindungan Anak dan 
peraturan perundang-undangan 
lainnya terse but berpotensi 
menimbulkan diskriminasi 
terhadap pemenuhan hak-hak 
Anak. 

Pa:ii!I 2 UU Pgrlinl!ungn Ani!k Adanya perbedaan mengenai 

Asil� Ke1:11ntinon Terbaik balti 
batasan usia dalam definisi Anak 
pada UU Perlindungan Anak dan 

&!ils peraturan perundang-undangan 
lainnya tersebut berpotensi tidak 
mengedepankan kepentingan 
terbaik bagi Anak. 

Berdasarkan Tabel. 42 di atas, maka perlu dilakukannya 
harmonisasi antara UU Perlindungan Anak dengan peraturan 
perundang-undangan lainnya khususnya terkait batasan usia yang 
terkategori sebagai Anak. 
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b. Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU TPPO 

Pasal 76F UU Perlindungan Anak mengatur bahwa "Setiop Orang 
di/orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 
melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, 
dan/atau perdagangan Anak". Ancaman pidananya diatur dalam 
Pasal 83 UU Perlindungan Anak, yang berbunyi: 

"Setiop orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun don paling lama 15 (lima betas) 
tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh 
juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah)." 

Pasal S UU TPPO mengatur bahwa: 

"Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan 
menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan 
maksud untuk dieksp/oitasi dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima be/as) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 
(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)." 

Kemudian Pasal 6 UU TPPO mengatur bahwa: 

"Setiop orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam 
atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan 
anak tersebut tereskplaitasi dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun don paling lama 15 (lima betas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 
(serotus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)". 

Mengacu pada kedua pengaturan tersebut, maka ketentuan 
Pasal 76F ja. Pasal 83 UU Perlindungan Anak memiliki irisan dengan 

Pasal S dan Pasal 6 UU TPPO karena mengatur delik pidana terhadap 
perdagangan Anak. Namun nominal dalam rumusan pidana denda 
Pasal 5 dan Pasal 6 UU TPPO tersebut jauh lebih besar bila 
dibandingkan dengan nominal dalam rumusan pidana denda yang 
diatur dalam Pasal 83 UU Perlindungan Anak. Menurut Akademisi FH 
UNPAD, perbedaan ketentuan pidana denda yang terdapat dalam 
kedua ketentuan tersebut tidak terlalu berdampak signifikan akan 
tetapi dapat menunjukkan bahwa kualitas perbuatan yang diatur 
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dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU TPPO lebih berat dibandingkan dengan 
kualitas perbuatan dalam UU Perlindungan Anak. Perbuatan yang 
terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU TPPO bersifat lebih khusus (lex 
specialis) dibandingkan dengan UU Perlindungan Anak di mana untuk 
dapat memenuhi unsur Pasal 6 UU TPPO harus terpenuhi unsur 
"eksploitasi" sedangkan dalam UU Perlindungan Anak "unsur 
eksploitasi" bukan merupakan unsur delik (lebih umum). 

Pandangan berbeda disampaikan oleh KPAI yang menyatakan 
bahwa seharusnya besaran pidana denda dalam Pasal 83 UU 
Perlindungan Anak perlu menyesuaikan dengan besaran pidana 
denda dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU TPPO. Hal ini karena Penjelasan 
Umum UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: 

"Perubohon Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya 
pemberatan sanlcsi pidana dan denda bagi pe/aku kejatahan 
terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta 
mendorong adanya longkah konkret untuk memulihkan 
kembali fisik, psikis, don sosial Anak Karban dan/atau Anak 
pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk 
mengantisipasi Anak Karban dan/atau Anak pelaku kejahatan 
di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang soma". 

Mengacu pada pandangan KPAI tersebut, maka Pasal 83 UU 
Perlindungan Anak berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum 
dan multitafsir dalam pelaksanannya. Sebab, adanya perbedaan 
nominal pidana denda dalam Pasal 83 UU Perlindungan Anak dengan 
Pasal 5 dan Pasal 6 UU TPPO yang sama mengatur tentang 
perdagangan Anak. Sehingga, pengaturan Pasal 83 UU Perlindungan 
Anak belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang 
undangan dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas kejelasan rumusan. 
Penjelasan lebih lanjut mengenai kesesuaian materi antara Pasal 83 
UU Perlindungan Anak dengan asas dalam UU PPP dan UU 
Perlindungan Anak dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 44. berikut: 
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Tabel43. 
Kesesuaian Materi Pasal 83 UU Perlindungan Anak dengan Asas 

Asas dalam UU PPP dan UU Perlindungan Anak 

ASAS KETERANGAN 

PHi!I :i bl!ll!f f !.!!.! Pff Tidak harmonisnya besaran 

Asas Kejelasan Rumusan 
denda dalam Pasal 83 uu 

Perlindungan Anak dan Pasal 5 
dan Pasal 6 uu TPPO yang 
mengatur delik pidana yang 
serupa berpotensi menimbulkan 
multitafsir dalam pelaksanaannya 
oleh aparat penegak hukum. 

Pi!HI 2 !.!!.! Ps:rli!!1111nun An1k Besaran pidana denda yang jauh 

Asas Kepentingan yang Terbaik 
lebih besar dalam uu TPPO 
terhadap delik yang serupa diatur 

bagiAnak 
dalam uu Perlindungan Anak, 
berpotensi melanggar asas 
kepentingan yang terbaik bagi 
Anak. 

Oleh karena itu, guna sejalan dengan maksud dan tujuan 
dilakukannya perubahan UU Perlindungan Anak maka pengaturan 
Pasal 83 UU Perlindungan Anak perlu dilakukan perubahan khususnya 
terkait nominal pidana denda dengan mengikuti nominal rumusan 
pidana denda dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU TPPO. Hal ini agar dengan 
nominal pidana denda yang jauh lebih besar mampu memberikan 
efek jera terhadap pelaku dan sejalan dengan maksud dan tujuan 
dilakukannya perubahan UU Perlindungan Anak yakni pemberatan 
sanksi pidana dan denda. 

c, Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU Pemda 

Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak mengatur bahwa "Dolam 

ha/ diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Kamisi 

Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk 

mendukung pengawasan penye/enggaraan Perlindungan Anak di 

daerah." Pembentukan KPAID berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU 
Perlindungan Anak memberi arti bahwa pembentukannya berada di 
bawah struktur organisasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, 
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pembentukan KPAID mengacu pada ketentuan yang mengatur 
tentang pembentukan OPD yang ada dalam UU Pemda. 

Terkait dengan hal tersebut, nomenklatur "komisi" tidak diatur 
dalam Pasal 209 UU Pemda maupun ketentuan pelaksanaannya yakni 
PP Perangkat Daerah. Sehingga, dengan tidak adanya nomenklatur 
"komisi" dalam OPD, maka terdapat hambatan dari sisi regulasi 
apabila dibentuk KPAID. Meskipun begitu, dalam implementasinya 
masih ditemukan sejumlah KPAID yang terbentuk di beberapa 
wilayah kabupaten/kota di Indonesia. 

Selain persoalan tidak adanya nomenklatur "komisi" dalam UU 
Pemda, terdapat pula potensi disharmoni antara UU Perlindungan 
Anak dengan UU Pemda. Pada Lampiran Huruf F angka 3 UU Pemda 
perihal urusan bidang sosial sub bidang "rehabilitasi sosial" diatur 
bahwa urusan anak termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib 
non pelayanan dasar. Pengaturan tersebut berimplikasi pada 
terbatasnya kewenangan Kemensos dan/atau dinas sosial yang hanya 
berwenang dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak korban 
NAPZA dan HIV/AIDS. Padahal UU Perlindungan Anak 
mengamanatkan rehabilitasi sosial tidak hanya terbatas pada anak 
korban NAPZA maupun HIV/AIDS sebagaimana diatur Pasal 67 UU 
Perlindungan Anak, melainkan juga mencakup perlindungan khusus 
terhadap Anak yang diatur dalam Pasal 678, Pasal 68, Pasal 69A, 
Pasal 698, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 71A, dan Pasal 718 UU 
Perlindungan Anak, yakni: Anak dari kelompok minoritas dan 
terisolasi; Anak yang menjadi korban pornografi; Anak korban tindak 
pidana perdagangan orang; Anak korban kejahatan seksual; Anak 
korban jaringan terorisme; Anak Penyandang Disabilitas; Anak korban 
perlakuan salah dan penelantaran; Anak dengan perilaku sosial 
menyimpang; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dan 
pelabelan terkait kondisi orang tuanya. 

Ketentuan yang ada dalam Lampiran Huruf F angka 3 UU Pemda 
tersebut telah menghalangi Kemensos dan/atau dinas sosial 
melaksanakan tugas pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak korban 
secara menyeluruh karena Kemensos dan/atau dinas sosial hanya 
memiliki wewenang rehabilitasi sosial pada anak korban NAPZA dan 
HIV/AIDS. Selain itu, UU Pemda juga menggariskan bahwa A8H 
menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Namun, 
ketentuan tersebut tidak sejalan dengan UU SPPA yang juga 
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memberikan mandat kepada Kemensos untuk menyediakan sarana 
dan prasarana bagi A8H. 

Terhadap permasalahan tersebut, maka terdapat beberapa 
ketentuan dalam UU Perlindungan Anak yang berpotensi disharmoni 
dengan Pemda, yaitu terkait Pasal 67, Pasal 678, Pasal 68, Pasal 69A, 
Pasal 698, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 71A, dan Pasal 718 serta Pasal 74 
ayat (2) UU Perlindungan Anak. Namun, hanya ketentuan Pasal 74 
ayat (2) UU Perlindungan Anak yang belum memenuhi asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 5 

UU PPP, asas kejelasan rumusan. Sebab, Pasal 67, Pasal 678, Pasal 68, 
Pasal 69A, Pasal 698, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 71A, dan Pasal 718 UU 
Perlindungan Anak telah sesuai mengatur demikian. Penjabaran lebih 
lanjut mengenai kesesuaian materi Pasal 74 ayat {2) UU Perlindungan 
Anak dengan asas dalam UU PPP dan asas dalam UU Perlindungan 
Anak akan diatur lebih Ian jut pada Tabel 45. 8erikut: 

Tabel 44. 
Kesesuaian Materi Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak dengan 

Asas-Asas dalam UU PPP dan UU Perllndungan Anak 

ASAS KETIRANGAN 

Pi!&I 5 hy!l!f f !.!!.! PPP Ketentuan pembentukan KPAID 

Asas Kejelasan Rumusan 
yang diatur dalam Pasal 74 ayat 
(2) UU Perlindungan Anak tidak 
sinkron dengan Pasal 209 UU 
Pemda, karena tidak diatur 
nomenklatur "komisi" dalam 
pengaturan OPD. 

Pasal 2 uu Perlindunon Ani!k Disharmoni pengaturan Pasal 74 

Asas kepentingan yang terbaik 
ayat (2) UU Perlindungan Anak 

dengan ketentuan dalam uu 
bagi Anak 

Pemda, menyebabkan hambatan 
pembentukan lembaga yang 
berfungsi mendukung 
terlaksananya asas kepentingan 
yang terbaik bagi Anak 

8erdasarkan Tabel 45. diatas, maka diperlukan harmonisasi 
pengaturan Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak dengan Pasal 209 

UU Pemda. Selain itu, perlu juga dilakukannya harmonisasi Lampiran 
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Huruf f angka 3 dalam UU Pemda agar kewenangan Kemensos tidak 

hanya terbatas pada rehabilitasi Anak korban NAPZA dan HIV/AIDS 
melainkan juga berwenang melakukan rehabilitasi sosial terhadap 
anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana diatur 
dalam Pasal 67, Pasal 678, Pasal 68, Pasal 69A, Pasal 698, Pasal 70, 
Pasal 71, Pasal 71A, dan Pasal 718 UU Perlindungan Anak. 

d. Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU Narkotika 

Pasal 76J UU Perlindungan Anak mengatur bahwa "Setiop orang 
dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibotkan, 
menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi, 
don distribusi narkotika dan/atau psikotropika." Lebih lanjut, sanksi 
pidana atas larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 76J UU 
Perlindungan Anak tersebut diatur dalam Pasal 89 ayat (1) UU 
Perlindungan Anak yang mengatur bahwa: 

"Setiop orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidona 
mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 5 (limo) tahun don paling lama 20 (duo puluh) 
tahun don pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)." 

Kedua pasal diatas memiliki irisan dengan Pasal 133 ayat (1) UU 
Narkotika yang berbunyi: 

"Setiop orang yang menyuruh, memberi atou menjanjikan 
sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, 
memberikan kemudohon, memaksa dengan ancaman, 
memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau 
membujuk anak yang be/um cukup umur untuk melakukan 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Paso/ 111, Paso/ 
112, Paso/ 113, Paso/ 114, Paso/ 115, Paso/ 116, Posa/ 117, 
Paso/ 118, Posa/ 119, Posa/ 120, Posa/ 121, Posa/ 122, Posa/ 
123, Posa/ 124, Posa/ 125, Posa/ 126, don Paso/ 129 dipidana 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau 
pidana penjara paling singkat 5 (limo) tahun don paling lama 
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20 (duo puluh) tahun don pidana denda paling sedikit 

Rpl.000.000.000,00 (duo miliar rupiah) don paling banyak 

Rpl0.000.000.000,00 (duo puluh miliar rupiah)." 

Rumusan Pasal 76J ja. Pasal 89 ayat (1) UU Perlindungan Anak 

dan Pasal 133 ayat (1) UU Narkotika mengatur hal yang serupa yakni 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan Anak. 

Namun, terdapat perbedaan diantara keduanya yakni nominal pidana 

denda minimal dan maksimal dalam UU Narkotika jauh lebih besar 

bila dibandingkan dengan nominal dalam rumusan pidana denda 

yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Nominal 

pidana denda yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) UU Perlindungan 

Anak yang jauh lebih rendah dari Pasal 133 ayat (1) UU Narkotika 

tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU 

Perlindungan Anak tidak sejalan dengan tujuan Perubahan Kedua 

Perlindungan Anak. Dimana dalam Penjelasan Umum Perubahan 

Kedua UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: 

"Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya 

pemberatan sanksi pidana don denda bagi pelaku kejatahan 

terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta 

mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan 

kembali fisik, psikis, don sosial Anak Karban dan/atau Anak 

pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk 

mengantisipasi Anak Korban dan/atau Anak pelaku kejahatan 

di kemudian hari tidak menjadi pe/aku kejahatan yang soma". 

Mengacu pada permasalahan tersebut, maka ketentuan Pasal 89 

ayat (1) UU Perlindungan Anak tersebut belum memenuhi asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 5 UU PPP, yakni asas kejelasan rumusan. Penjelasan lebih 

lanjut mengenai kesesuaian materi Pasal 89 ayat (1) UU Perlindungan 

Anak dengan asas dalam UU PPP dan UU Perlindungan Anak akan 

dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 46. berikut: 
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Tabet 45. 

Kesesuaian Materi Pasal 89 ayat (1) UU Perlindungan Anak dengan 
Asas-Asas dalam UU PPP dan UU Perlindungan Anak 

ASAS KETERANGAN 

Payl 5 hyruf f UU PPP Tidak harmonisnya besaran 

Asas Kejelasan Rumusan 
denda dalam Pasal 89 ayat (1) 
uu Perlindungan Anak dan 
Pasal 133 ayat (1) uu 

Narkotika yang mengatur 
delik pidana yang serupa 
berpotensi menimbulkan 
multitafsir bagi aparat 
penegak hukum dalam 
pelaksanaannya. 

Pasal 2 UU Perlindunaan Anak Besaran pidana denda yang 

Asas Kepentlngan yang Terbail 
jauh lebih besar dalam UU 
Narkotika terhadap delik yang 

bagi Anak 
serupa diatur dalam uu 

Perlindungan Anak, 
berpotensi melanggar asas 
kepentingan yang terbaik bagi 
Anak. 

Oleh karena itu, guna sejalan dengan maksud dan tujuan 
dilakukannya perubahan UU Perlindungan Anak maka pengaturan 
Pasal 89 ayat (1) UU Perlindungan Anak perlu dilakukan perubahan 
khususnya terkait nominal pidana denda dengan mengikuti nominal 
rumusan pidana denda dalam Pasal 133 ayat (1) UU Narkotika. Hal ini 
agar dengan nominal pidana denda yang jauh lebih besar mampu 
memberikan efek jera terhadap pelaku dan sejalan dengan maksud 

dan tujuan dilakukannya perubahan UU Perlindungan Anak yakni 
pemberatan sanksi pidana dan denda. 

e. Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan KUHAP 

Pasal 76 huruf g UU Perlindungan Anak mengatur bahwa: 
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"Komisi Perlindungan Anok Indonesia bertugos: g. 

memberikan laporan kepada pihok berwojib tentang adonya 

dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang int." 

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 76 huruf g UU 

Perlindungan Anak tersebut, KPAI diberikan tugas untuk melaporkan 

setiap pelanggaran terhadap ketentuan UU Perlindungan Anak 

kepada pihak berwajib. Namun, ketentuan tersebut justru berpotensi 

disharmoni dengan Pasal 1 angka 24 KUHAP yang mengatur bahwa 

laporan terhadap tindak pidana hanya dapat dilakukan perseorangan, 

yang selengkapnya berbunyi: 

"ioporon ado/ah pemberitahuan yang disampaikan oleh 

seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang 

undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau 

sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana." 

Disharmoni kedua pengaturan tersebut terlihat dimana dalam 

UU Perlindungan Anak memberikan tugas salah satunya kepada KPAI 

untuk melaporkan pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak ke 

pihak berwajib, namun KUHAP tidak memperbolehkan KPAI untuk 

melaporkan sebab pelaporan dalam KUHAP hanya dapat dilakukan 

perseorangan bukan badan hukum. Disharmoni kedua pengaturan 

tersebut menyebabkan ketidakjelasan rumusan Pasal 76 huruf g UU 

Perlindungan Anak yang berdampak pada KPAI tidak dapat 

melaksanakan tugasnya yang diamanatkan dalam UU Perlindungan 

Anak tersebut. Hal ini juga senada dikemukakan oleh KPAI dan KPAID 

Kabupaten Bandung Barat yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 

76 huruf g UU Perlindungan tidak dapat diimplementasikan 

seutuhnya oleh KPAI karena adanya batasan dalam KUHAP yang 

mengatur bahwa yang berwenang dalam melaporkan kejahatan 

adalah perseorangan. Sehingga, selama ini dalam implementasinya 

KPAI dan KPAID Kabupaten Bandung Barat hanya sebatas 

mendampingi anak korban atau keluarganya untuk melaporkan 

peristiwa pidana kepada pihak berwajib dikarenakan KPAI maupun 

KPAID tidak dapat menjadi pelapor. 

Mengacu pada permasalahan tersebut, maka Pasal 76 huruf g 

UU Perlindungan Anak belum memenuhi asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 UU PPP, 
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yakni asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan 
kehasilgunaan, dan asas kejelasan rumusan. Penjelasan lebih lanjut 
mengenai kesesuaian materi antara Pasal 76 huruf g UU Perlindungan 
Anak dengan asas dalam UU PPP dan UU Perlindungan Anak akan 
dijabarkan lebih Ian jut pada Tabel 47. berikut: 

Tabel46. 
Kesesuaian Materi Pasal 76 huruf g UU Perlindungan Anak dengan 

Asas-Asas dalam UU PPP dan UU Perlindungan Anak 
ASAS KETUANGAN 

ti!HI 5 b11ci.d sl !.!!.! ttP Ketentuan Pasal 76 huruf g UU 

Asas dapat dilaksanakan 
Perlindungan Anak yang 
disharmoni dengan Pasal 1 

angka 24 KUHAP, menyebabkan 
tidak dapat terlaksananya tugas 
KPAI untuk memberikan 
laporan kepada pihak berwajib 
ketika terjadi peristiwa pidana. 
Disharmoni tersebut 
menimbulkan ketentuan Pasal 
76 huruf g UU Perlindungan 
Anak tidak sesuai dengan asas 
pembentukan peraturan 
perundang-undangan yakni 
asas dapat dilaksanakan. 

Pasal :i huruf e !.!!.! PPP Disharmoni Pasal 76 huruf g UU 

Asas Kedayagunaan 
Perlindungan Anak dengan 

Dan Pasal 1 angka 24 KU HAP Kehasilgunaan 
menyebabkan tidak dapat 
terlaksananya tugas KPAI untuk 
memberikan laporan ke pihak 
berwajib ketika terjadi 
peristiwa pidana. 

Pi!al 5 by[yf f !.!!.! PPP Disharmoni Pasal 76 huruf g UU 

Asas Kejelasan Rumusan 
Perlindungan Anak dengan 
Pasal 1 angka 24 KU HAP 
menyebabkan ketidakjelasan 
rumusan tu gas KPAI dalam 
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ASAS KETERANGAN 

memberikan laporan peristiwa 

pidana ke pihak berwajib. 

Pasal 2 !.!!.! P1:rlin,!11nun An1k ndak terlaksananya tugas KPAI 

Asas Kepentingan yang Terbalk 
karena disharmoni Pasal 76 

huruf g dan Pasal 1 angka 24 
bagi Anak 

KU HAP berpotensi melanggar 

asas kepentingan yang terbaik 

bagi Anak. 

Berdasarkan Tabel 47 diatas, maka diperlukan harmonisasi 

antara pengaturan dalam UU Perlindungan Anak dengan KUHAP, 

khususnya terkait pelaporan tindak pidana yang dilakukan oleh suatu 

badan hukum. 

f. Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU Sisdiknas 

Pasal 48 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa "Pemerintah 

don Pemerintah Daerah wajib menye/enggarakan pendidikan dasar 

minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak''. Namun, dalam 

perkembangannya khususnya sejak Tahun 2015, telah ditetapkan 

lnpres Pelaksanaan Program 5impanan Keluarga Sejahtera, Program 

Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. lmplikasi dari 

diterbitkannya lnpres tersebut, mendorong Mendikbud menerbitkan 

Permendikbud Program Indonesia Pintar guna menindaklajuti 

instruksi presiden tersebut. 

Pada Konsiderans Menimbang Permendikbud Program Indonesia 

Pintar tersebut menyebutkan "bahwa Program Indonesia Pintar 

merupakan so/ah satu upaya Pemerintah untuk mendukung 

pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib 

be/ajar 12 (duo be/as) tahun". Sehingga, sejak Tahun 2015 

pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk 

menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Oleh 

karena itu, pengaturan dalam Pasal 48 UU Perlindungan Anak 

tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi pada saat ini. Hal 

tersebut senada dikemukakan oleh Asdep Pemenuhan Hak Anak atas 
Kesehatan dan Pendidikan Kementerian PPPA dan Asdep 
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Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian PPPA yang 
menyatakan bahwa ketentuan Pasal 48 UU Perlindungan Anak sudah 
tidak sesuai dengan ketentuan baru dan perkembangan masyarakat. 

Mengacu pada permasalahan tersebut, maka ketentuan Pasal 48 
UU Perlindungan Anak bertentangan dengan asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas 
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dan asas dapat 
dilaksanakan dalam UU PPP. Penjelasan lebih lanjut mengenai 
kesesuaian materi Pasal 48 UU Perlindungan Anak dengan asas dalam 
UU PPP dan UU Perlindungan Anak akan dijabarkan pada Tabel 48. 
berikut: 

Tabel 47. 
Kesesualan Materi Pasal 48 UU Perlindungan Anak dengan Asas 

Asas dalam UU PPP dan UU Perllndungan Anak 
ASA5 KETERANGAN 

Pi!HI :i h11r!!f c !.!!.! PPP Pasal 48 UU Perlindungan Anak 

Asas Kesesuaian antara Jenis, 
yang mengatur tentang Wajib 
Belajar 9 (sembilan) tahun sudah 

Hierarki, dan Materi Muatan 
tidak relevan dengan kondisi saat 
ini. lmplikasi dari masih adanya 
pengaturan yang tidak relevan 
dengan kondisi pad a saat ini 
tersebut tel ah bertentangan 
dengan asas kesesuaian antara 
jenis, hierarki, dan materi 
muatan. Sebab, pengaturan 
Wajib Bel ajar 12 (dua belas) 
tahun justru ditemukan dalam 
pengaturan yang lebih rendah 
yakni dalam Permendikbud 
Program Indonesia Pintar. 

Pi!Si!I :i hy!l!f d !,!!,! �pp Pasal 48 UU Perlindungan Anak 

Asas Dapat Dilaksanakan 
yang mengatur tentang Wajib 
Belajar 9 (sembilan) tahun sudah 
tidak relevan dengan kondisi saat 
ini yang telah mengatur Wajib 

Belajar minimal 12 (dua belas) 
tahun. 
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ASAS KETERANGAN 

Pi!HI i !.!!.! Perlindyoon An1k Pasal 48 UU Perlindungan Anak 

Asas Kepentingan Terbaik bagi 
yang mengatur tentang Wajib 
Belajar 9 (sembilan) tahun sudah 

Anak 
tidak reievan dengan kondisi saat 
ini yang menyebabkan 
pengaturan tersebut belum 
mengedepankan kepentingan 
terbaik bagi Anak. 

Berdasarkan Tabel 48. di atas, maka guna sejalan dengan 
program mengenai Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga 
Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat 
untuk membangun keluarga produktif maka perlu kiranya program 
Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun tersebut diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga, perlu dilakukan 
perubahan terhadap UU Perlindungan Anak dan juga UU Sisdiknas 
sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal 
tersebut juga senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh 
Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan 
Kementerian PPPA, Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak 
Anak Kementerian PPPA, dan Asdep Perlindungan Khusus Anak dari 
Kekerasan Kementerian PPPA yang menyatakan perlunya 
penyesuaian terkait Pasal 48 UU Perlindungan Anak dan juga 
penyesuaian dalam UU Sisdiknas. 

B. Struktur Hukum/Kelembagaan 
1. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggara Perlindungan Anak 

Penyelenggaraan perlindungan anak terdiri atas 2 (dua) bidang 
besar yaitu pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus kepada Anak 
yang dilaksanakan oleh negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
lembaga negara lainnya, masyarakat, keluarga, dan Orang Tua atau Wali 
serta dunia usaha. Hal tersebut merujuk ke beberapa pasal dalam UU 
Perlindungan Anak yang pengaturannya sebagai berikut: 

Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak 

"Perlindungon Anok ado/oh segolo kegioton untuk menjomin don 

melindungi Anok don hok-hoknyo agar dopot hidup, tumbuh, 

berkembang, don berportisiposi secoro optimal sesuoi dengan 
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harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi." 

Pasal 20 UU Perlindungan Anak 

"Negara. Pemerintah. Pemerintah Daerah, Masyarakat. Keluaraa, 
dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab 
terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak." 

Pasal 21 ayat (1) UU Perlindungan Anak 

"Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan 
bertanggung jawab mengharmati pemenuhan Hak Anak tanpa 
membedakan suku, agama, ras, galangan, jenis kelamin, etnik, 
budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kandisi 
fisik dan/atau mental." 

Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak 

"Pemerintah, Pemerintah Daerah. dan lembaga negara lainnya 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 
Perlindungan Khusus kepada Anak." 

Pasal 72 ayat (6) huruf c UU Perlindungan Anak 

"Peron dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
me/alui: 

c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung 
jawab sosial perusohoon." 

Dalam pelaksanaannya, diperoleh data dan informasi dari para 

narasumber bahwa masih belum optimalnya pemenuhan hak Anak dan 

perlindungan khusus terhadap Anak yang diantaranya akan dijabarkan 

dalam tabel berikut: 
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Tabel48. 

Hak-Hak Anak Yang Belum Dapat Dlpenuhi Secara Optimal Besena 

Dasar Hukumnya 

HAK·HAK ANAK YANG BELUM 

DAPAT DIPENUHI SECARA 

OPTIMAL 

Hak Anak untuk tumbuh dan 

berkembang dan hak Anak untuk 

mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi 

Hak Anak atas pendidikan 

Hak untuk Anak Penyandang 

Disabilitas 

DASAR HUKUM DAlAM UU 

PERLINDUNGAN ANAK 

Pasal4 

Setiap anak berhak untuk dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, don 

berpartisipasi secara wajar 

sesuai dengan harkat don 

martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari 

kekerasan don diskriminasi. 

Pasal 9 ayat (1) clan ayat (la) 

Setiap Anak berhak memperoleh 

pendidikan don pengajaran 

do/am rangka pengembangan 

pribadinya don tingkat 

kecerdasannya sesuai dengan 

minat don bakat. 

{la) Setiap Anak berhak 

mendapatkan perlindungan di 

satuan pendidikan dari 

kejahatan seksual don Kekerasan 

yang dilakukan oleh pendidik, 

tenaga kependidikan, sesama 

peserta didik, dan/atau pihak 

lain. 

Pasal 9 ayat (2) 

Selain mendapatkan Hok Anak 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) don ayat (la), Anak 

Penyandang Disabilitas berhak 

memperaleh pendidikan luar 

biasa don Anak yang memiliki 
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HAK-HAk ANAK YANG BRUM 

DAPAT DIPENUHI SECARA 

OPTIMAL 

DASAR HUKUM DALAM UU 

PERUNDUNGAN ANAK 

keunggulan 
mendapatkan 

khusus. 

Pasal 12 

berhak 
pendidikan 

Hak Anak Penyandang Disabilitas 

untuk memperoleh bantuan 

hukum 

Setiap Anak Penyandang 
Disab/Ntas berhak memperoleh 
rehabilitasi, bantuan sosfal, don 

pemeliharaan taro/ 
kesejahteraon sosial. 

Pasal 51 

Anak Penyandang Disabilitas 
diberikan kesempatan don 
alcsesibilitas untuk memperoleh 
pendidfkan inklusi/ dan/atau 
pendidilcan khusus. 

Pasal 18 

Setiap anak yang menjadi korban 
atau pelaku tindak pidana 
berhak mendapatkan bantuan 
hukum don bantuan lainnya. 

Pasal 64 huruf m 

Perlindungan Khusus bagi Anak 
yang berhadopan dengan hukum 
sebagaimana dimalcsud do/am 

Posa/ 59 ayat (2) huruf b 
dilakukan melalui: 

m. pemberian alcsesibilitas, 
terutama bagi Anak 
Penyandang Disabilitas; 
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Pemenuhan hak Anak untuk tumbuh dan berkembang menurut 

Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan 

Kementerian PPPA belum sepenuhnya berjalan dengan baik apabila 

ditinjau dari indikator-indikator penting dalam perlindungan dan 

pemenuhan hak Anak seperti AKI 305/100.000 (tiga ratus lima dari 

seratus ribu) kelahiran, angka kematian bayi 24/1.000 (dua puluh empat 

dari seribu) kelahiran, angka kematian balita 32/1.000 (tiga puluh dua 

dari seribu) kelahiran, dan prevalensi stunting pada Anak balita yang 

juga tinggi yaitu 27, 7% (dua puluh tujuh koma tujuh persen). 

Dalam hal pemenuhan hak Anak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi, Asdep Perumusan dan Kebijakan 

Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA, DPSA Kata Surabaya, dan 

Akademisi FH UNAIR mengemukakan bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) 

tahun terakhir, kekerasan terhadap anak masih tinggi. Kekerasan 

tersebut dilakukan oleh orang terdekat Anak dan tidak dilaporkan. 

Berdasarkan data dari DP3AK Provinsi Jawa Tlrnur, pada Tahun 2019 

tercatat lebih dari 900 kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak 

dan pada Tahun 2020 terdapat 800 kekerasan terhadap perempuan dan 

Anak. Data lainnya juga disampaikan oleh KPAI, dimana berdasarkan 

SNPHAR Tahun 2018 diperoleh data bahwa 1 (satu) dari 3 (tiga) Anak 

laki-laki dan 1 (satu) dari 5 (lima) Anak perempuan pernah mengalami 

kekerasan fisik sepanjang hidupnya; kemudian 1 (satu) dari 2 (dual Anak 

laki-laki dan 3 (tiga) dari 5 (lima) Anak perempuan pernah mengalami 

kekerasan emosional sepanjang hidupnya; 1 (satu) dari 100 (seratus) 

Anak laki-laki dan 13 (tiga belas) dari 100 (seratus) Anak perempuan 

pernah mengalami kekerasan emosional melalui daring atau cyber 

bullying sepanjang hidupnya; dan 6 (enam) dari 100 (seratus) Anak laki 

laki dan 10 (sepuluh) dari 100 (seratus) Anak perempuan pernah 

mengalami kekerasan seksual sepanjang hidupnya. 

Terkait dengan pemenuhan hak Anak atas pendidikan, Asdep 

Perumusan dan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA 

mengemukakan bahwa pada Tahun 2019, masih banyak anak yang 

mengalami putus sekolah. Hal tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi, 

kondisi geografis, sosial, dan budaya. Persoalan lain juga dikemukakan 

oleh Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan 

Kementerian PPPA dan KPAI yang menyampaikan bahwa Anak sebagai 

peserta didik masih dihadapkan dengan kekerasan, perundungan 

(bullying), diskriminasi, pelecehan seksual, dan pemberian pendidikan 

yang tidak sesuai dengan agama Anak. 
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Pemenuhan hak atas pendidikan bagi Anak Penyandang 

Disabilitas juga dalam implementasinya masih menemui beberapa 

kendala. Sebagaimana disampaikan oleh Asdep Perlindungan Anak 

Kondisi Khusus Kementerian PPPA dan KPAI bahwa Anak Penyandang 

Disabilitas masih sering mendapatkan diskriminasi, penolakan, 

stigma/pelabelan dari lingkungan sekitarnya. Labelisasi "anak gila", 

"anak kutukan", "anak aib" masih melekat pada Anak Penyandang 

Disabilitas terutama yang berada di wilayah pedesaan maupun wilayah 

terpencil. Permasalahan lain terkait yang dihadapi Anak Penyandang 

Disabilitas dalam menempuh pendidikan adalah belum mudahnya 

aksesibiltas sarana dan prasarana pembelajaran. 

Kondisi rentan yang dihadapi oleh Anak Penyandang Disabilitas 

turut berdampak pada pemenuhan hak Anak Penyandang Disabilitas 

yang menjadi korban untuk mendapatkan bantuan hukum. Asdep 

Perlindungan Anak Kondisi Khusus dan Asdep Perumusan dan Kebijakan 

Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA menyatakan bahwa 

pemberian akomodasi yang layak bagi Anak Penyandang Disabilitas 

dalam proses peradilan masih sangat minim. 

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka dalam 

pelaksanaannya penyelengaraan perlindungan Anak dan pemenuhan 

hak-hak Anak belum dilaksanakan secara optimal oleh subjek-subjek 

Penyelenggara Perlindungan Anak yang diberikan kewajiban dan 

tanggung jawab oleh UU Perlindungan Anak. Tidak optimalnya 

penyelenggaraan perlindungan Anak dan pemenuhan hak-hak Anak 

tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya perlindungan anak selama 

ini belum sejalan dengan asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan 

anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komitmen dari negara, 

pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, masyarakat, 

dan Orang Tua atau Wali untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian 

kegiatan perlindungan anak yang dilaksanakan secara terus-menerus 

dan berkesinambungan guna melindungi hak-hak Anak. Selain itu, 

pemerintah dan pemerintah daerah juga secara terus menerus 

melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, Orang Tua atau 

Wali, media massa, dan dunia usaha tentang pentingnya 

penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak Anak. 

Sosialisasi dan edukasi yang diberikan secara terus-menerus tersebut 

tentunya guna memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan 

perlindungan anak dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak. 

Hal tersebut juga senada dengan yang dikemukakan oleh Asdep 

Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian 
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PPPA yang menyatakan bahwa perlindungan anak harus terus diperkuat 
sehingga dapat menurunkan kasus kekerasan terhadap Anak. Penguatan 
tersebut dilakukan dengan mendorong setiap kementerian/lembaga 
untuk mengilhami kembail pengaturan-pengaturan dalam KHA dan UU 
Perlindungan Anak khususnya dalam menyusun kebijakan. Selain itu, 
perlunya dilakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi secara terus 
menerus kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan 
anak agar semakin memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya 
masing-masing dalam rangka penguatan perlindungan anak. 

Selain Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan 
Pendidikan Kementerian PPPA, KPAI dan LBH Makassar juga 
menekankan pentingnya penguatan dalam sisi pencegahan agar Anak 
dapat terhindar dari korban kekerasan dan diskriminasi. Asdep 
Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian PPPA juga menyarankan 
agar kementerian/lembaga yang berwenang dalam hal pendidikan bagi 
Anak Penyandang Disabilitas untuk melakukan koordinasi secara rutin 
agar dapat memantau perkembangan pendidikan bagi Anak Penyandang 
Disabilitas. Selain itu, diperlukan adanya sosialisasi dan forum 
komunikasi, maupun bimbingan teknis bagi Orang Tua yang memiliki 
Anak Penyandang Disabilitas, tenaga pendidik, dan masyarakat guna 
memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya perlindungan 
Anak dan pemenuhan hak Anak Penyandang Disabilitas. 

2. ldentitas Anak 

Pembangunan nasional dalam arti seluas-luasnya meliputi segala 
pembangunan segi-segi kehidupan masyarakat lalnnva.'" Pembangunan 
di Indonesia memiliki visi yang salah satunya adalah untuk mewujudkan 
masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, 
kesetaraan, dan hak asasi manusia. Tujuan dari pembentukan negara 
Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan 
UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke-lV (empat) yang selengkapnya 
berbunyi bahwa "kemudian dari pada ttu, untuk membentuk suatu 

Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memojukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

10 

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung, PT Alumni, 

2013, hlm.19. 
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perdamaian abadi don keadilan sasial ... ". Sehingga, berdasarkan tujuan 
tersebut telah tergambar dasar perlindungan hak asasi manusia. Guna 
mewujudkan tujuan perlindungan hak asasi manusia yang salah satunya 
adalah hak Anak, maka negara memiliki kewajiban dalam pemenuhan 

hak Anak yang salah satunya memberikan sebuah identitas dan status 
kewarganegaraan bagi Anak. ldentitas Anak sebagai jaminan bagi Anak 
dalam memperoleh kedudukan yang sama di mata hukum. 

Pemberian jaminan terhadap status hukum Anak, salah satunya 

adalah diwujudkan dengan pemberian identitas Anak yang dituangkan 
dalam Akta Kelahiran. Pasal 27 ayat (1) UU Perlindungan Anak 
menyatakan bahwa "ldentitas diri setiap anak harus diberikan sejak 

kelahirannya." Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan bahwa "identitas 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan do/am Akta 

Kelahiran." Pembuatan Akta Kelahiran tersebut menjadi tanggung jawab 
pemerintah dan tidak dikenakan biaya. Akta Kelahiran sendiri adalah 
sebuah akta yang wujudnya selembar kertas yang dikeluarkan negara 
berisi informasi mengenai identitas Anak yang dilahirkan yaitu berupa 

nama, tempat tanggal lahir, nama Orang Tua, serta tanda tangan 
pejabat yang berwenang. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 
27 UU Adminduk di mana setiap kelahiran seorang Anak harus segera 
dilaporkan kepada pejabat setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari 
sejak kelahiran untuk dicatat dan diterbikan Akta Kelahirannya. Hal 
tersebut agar status Anak yang dilahirkan tersebut jelas. 

Akta Kelahiran tidak hanya berdasarkan pertimbangan status 
kewarganegaraan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek proteksi 
berlangsungnya tumbuh kembang - Anak dalam setiap fase 

perkembangan temasuk perlindungan Anak. Oleh karena itu, Orang Tua 
wajib mencatatkan identitas diri anaknya sejak dilahirkan sebagai 
bentuk tanggung jawab dan perlindungan terhadap Anak. Mengingat 
pentingnya Akta Kelahiran sebagai jaminan terhadap identitas Anak 
tersebut, maka dibutuhkan kesadaran dari Orang Tua tentang 
pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak. 

Pasal S ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 
tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan 
Catatan Sipil mengatur bahwa yang berhak mengeluarkan Akta 
Kelahiran seseorang adalah Lembaga Catatan Sipil. Namun dalam 
implementasinya masih banyak Anak Indonesia yang identitasnya tidak 
atau belum tercatat dalam Akta Kelahiran. Secara de jure keberadaan 
Anak yang belum memiliki Akta Kelahiran tersebut menyebabkan 
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keberadaan Anak tersebut dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini 
mengakibatkan Anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah 
kewarganegaraannya, dan tidak terlindungi keberadaannya serta 
mengakibatkan permasalahan manipulasi identitas Anak. Asdep 

Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA 
mengemukakan bahwa kendala tersebut terjadi dilatarbelakangi oleh 
sulitnya kondisi geografis sehingga belum terjangkaunya kepemilikan 
Akta Kelahiran dan masih kurangnya sosialisasi untuk meningkatkan 
pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran sebagai 
identitas Anak. 

Dit. Pencatatan Sipil Kemendagri juga menyampaikan bahwa saat 
ini masih terdapat 6,22% (enam koma dua dua persen) anak Indonesia 
yang belum memiliki Akta Kelahiran. Jika merujuk pada hasil Susenas 
pada Tahun 2019 yang merilis jumlah anak Indonesia sekitar 84.400.000 
jiwa, maka lebih dari 5.000.000 (lima juta) anak Indonesia belum 
memiliki Akta Kelahiran. Adapun permasalahannya antara lain: 

a. lokasi yang sulit dijangkau oleh layanan Akta Kelahiran; 

b. kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Akta 
Kelahiran bagi Anak; 

c. belum semua wilayah Indonesia memiliki akses internet yang baik 
untuk mendukung layanan Akta Kelahiran secara online terutama 
di daerah pedalaman dan terpencil; dan 

d. anak yang berada dalam situasi dan kondisi khusus misalnya anak 
yang lahir di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, anak 
kelompok minoritas dan terisolasi, anak dari orang tua yang 
bekerja/berada di luar negeri secara ilegal, dan anak di panti 
asuhan. 

Terhadap permasalahan tersebut, maka diperlukan peran 

pemerintah dan pemerintah daerah untuk terus-menerus melakukan 
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Akta 
Kelahiran sebagai identitas Anak. Sebab, Akta Kelahiran tersebut tidak 
hanya sebagai jaminan Anak untuk diakui keberadaannya dalam suatu 
negara melainkan juga guna mencegah terjadinya segala bentuk 
eksploitasi terhadap Anak serta memberikan kepastian hukum terhadap 
Anak. 
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3. Pencabutan Kuasa Asuh Orang Tua 

Pasal 26 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa "Orang Tua 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, 

mendidik, dan melindungi Anak; menumbuhkembangkan Anak sesuai 

dengan kemampuan, bakat, dan minat; mencegah terjadinya 

perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan 

penanaman nilai budi pekerti pada Anak". Terhadap kewajiban dan 
tanggung jawab tersebut, apabila Orang Tua tidak ada atau tidak 
diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat 
melaksanakannya maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat 
beralih kepada Keluarga. 

Selanjutnya, Pasal 30 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa 
dalam hal Orang Tua melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur 
dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak, dapat dilakukan tindakan 
pengawasan atau kuasa asuh Orang Tua dapat dicabut melalui 
penetapan pengadilan. Meskipun ketentuan Pasal 30 UU Perlindungan 
Anak tersebut telah mengatur demikian, namun menurut Asdep 
Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian 
PPPA dalam pelaksanaannya pencabutan kuasa asuh Orang Tua 
seringkali dilakukan hanya ketika Orang Tua melakukan kekerasan 
terhadap Anaknya. 

Terkait hal tersebut, Niniek Suparni dalam bukunya 
mengemukakan bahwa pencabutan kuasa asuh Orang Tua hanya 
dilakukan dalam hal-hal tertentu seperti penyalahgunaan kekuasaan 
Orang Tua; Orang Tua sangat mengabaikan kewajiban untuk pemberian 
pendidikan dan pemeliharaan; tingkah laku Orang Tua yang buruk 
(tergantung penilaian hakim); Orang Tua dijatuhi hukuman karena 
melakukan kejahatan bersama-sama dengan Anak; Orang Tua dijatuhi 
hukuman karena kejahatan terhadap asal usul Anak, kesusilaan, 
meninggalkan orang yang perlu ditolong, kemerdekaan Orang Tua, 
nyawa, penganiayaan; dan Orang Tua dijatuhi hukuman badan lebih dari 
2 (dua) tahun." Selain itu, Ko Tjay Sing dalam bukunya juga 
menyatakan bahwa pencabutan kuasa asuh Orang Tua demi 
kepentingan terbaik Anak dan salah satu Orang Tua Anak (antara ayah 
atau ibu) tidak mengajukan perlawanan.12 Sehingga berdasarkan 

11 
Niniek Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Rineka Opta, 2000, him. 78. 

11 

Ko Tjay Sing, Hukum Perdata Ji/id I Hukum Keluarga, Semarang: Seksi Perdata Ba rat Fakultas 

Hukum Universitas Diponegoro, 1981, him. 470. 

1841 

Kaji•n dan EWIIUilsi Pemantauan Pelaksanaan 

Unct.ne-Undan1 Nomor 23 T•hun 2002 tentan1 Perlindungan Anak 

Sebap.im•n• tel•h Diublh Te1111khir denpn Unct.ne-Undana Nomor 17 T•hun 2016 

Pusat Pemant:auan PelakHnun lJndmc-Ondiinc Bamin Kuhlian, Sekretariat Jendenil OPR RI 



penjelasan tersebut, pencabutan kuasa asuh Orang Tua merupakan hal 

yang tegas dalam praktiknya. 

Menu rut Kementerian PPPA, Orang Tua yang tidak melaksanakan 

kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU 

Perlindungan Anak diarahkan untuk berkonsultasi kepada PUSPAGA13 

sebagai tempat pembelajaran yang memberikan layanan, 

pendampingan berupa edukasi, informasi, konseling dan sosialisasi bagi 

keluarga demi meningkatkan kualitas pengasuhan dalam keluarga. 

Ketika Orang Tua tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya 

sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak maka 

tidak serta merta menjadikan kuasa asuh Orang Tua langsung dicabut. 

Sebab, Orang Tua merupakan pengasuh pertama dan utama dalam 

pengembangan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti 

pada Anak. 

Sejalan dengan pandangan Kementerian PPPA tersebut maka 

ketika Orang Tua melalaikan kewajibannya tidak serta merta menjadikan 

kuasa asuh Orang Tua langsung dicabut. Sebab, Orang Tua memegang 

peranan penting dan garda pertama dalam memelihara, mengasuh, 

mendidik, dan melindungi Anak. Sehingga, penerapan Pasal 30 ayat (1) 

UU Perlindungan Anak harus dilakukan dengan hati-hati guna 

menghindari Anak menjadi korban kembali. Oleh karena itu, guna 

menghindari dicabutnya kuasa asuh Orang Tua maka diperlukan 

peningkatan komitmen dari Orang Tua tentang peran pentingnya dalam 

penyelenggaraan perlindungan anak. Peningkatan komitmen Orang Tua 

dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut perlu 

didukung dengan upaya-upaya dari pemerintah dan pemerintah daerah 

untuk terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada Orang Tua 

tentang pentingnya upaya-upaya pemenuhan hak Anak dan 

perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga, dengan 

13 
Kementerian PPPA, 2020, Standarisasi Pusat Pembe/ajaran Ke/uarga (PUSPAGA), Hadirkan 

Pengasuhan Anak yang Optimal, 

httr,s 1 / \'1 vvv. f,e rne rip pea .go . 1d; 111ciex Qh p/ page/ read
1 

.29 /29 38/ sta r>d a rd1 sa s•-pusat- 

c!...-.. _ ' u a : · g a - p  ....  s p a g a - h a d 1 r l<. a r i - 1J e n g a s u h a r_i "il_ � � a ri g - o p t 1 m a l  yang diakses pada 

tanggal 5 Maret 2021 pada pukul 09.46 WIB. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa 

jumlah keseluruhan PUSPAGA se-lndonesia sebanyak 149 PUSPAGA. Data tersebut disampaikan 

per 10 November 2020. Sementara itu, data per 26 Januari 2021, melalui jawaban tertulis 
Asdep Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian PPPA, jumlah total PUSPAGA se-lndonesia 

sebanyak 156 PUSPAGA dengan rincian 12 PUSPAGA Provinsi dan 140 PUSPAGA 
kabupaten/kota. 
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adanya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus 

maka ketahanan Orang Tua dan Anak dalam keluarga akan terjalin 
dengan baik. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Dit. Rehsos Kemensos 
bahwa diperlukan optimalisasi peran negara secara integrasi melalui 
Kementerian PPPA dengan kementerian/lembaga lainnya yang juga 
berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak untuk mendukung 
penyelenggaraan perlindungan anak melalui tugas dan fungsinya 
masing-masing. 

4. Penyelenggaraan Pertindungan Anak di Bidang Sosial 

Pengaturan perlindungan Anak di bidang sosial dalam UU 
Perlindungan Anak berkaitan erat dengan pengaturan urusan sosial 
sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib dalam UU Pemda. 
Sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 bahwa terdapat 

urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan 
pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan 
absolut dan terdapat urusan pemerintahan konkuren yang terdiri atas 
urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang 

dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan 
pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi 

dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan 
urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. 

Pasal 12 ayat (1) UU Pemda mengatur bahwa "Uruson 

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 
sebagaimana dimaksud dalam Posa/ 11 ayat (2) meliputi: pendidikan; 
kesehatan; pekerjaan umum don penataan ruang; perumahan rakyat 
don kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan 
pelindungan masyarakat; don sosiaf'. Adapun pengertian Urusan 
Pemerintahan Wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU 
Pemda adalah "Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 
semua Daerah". Sedangkan pengertian Pelayanan Dasar sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU Pemda adalah "pelayanan pub/ik 
untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negard'. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 55 UU Perlindungan Anak 
mengatur bahwa: 

(1) Pemerintah don Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan 
pemeliharaan, perawatan, don rehabilitasi sosial Anak terlantar, 
baik di da/am lembaga maupun di /uar /embaga. 
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(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

{1) dapat dilakukan oleh lembogo mosyarokot. 

(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaon don perowatan Anak 

terlantar, lembaga pemerintah don lembaga masyarokat 

sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dapat mengadakan kerja 

soma dengan berbagai pihak yang terkait. 

(4) Dalam ha/ penyelenggaroan pemeliharoan don perowatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan 

oleh kementerian yang menyelenggarokan urusan pemerintahan 

di bidang sosial. 

Berdasarkan kedua pengaturan tersebut, maka pemerintah daerah 

berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik salah satunya 

di bidang sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar warga negara 

khususnya penanganan anak terlantar. 

Dalam Penjelasan Umum UU Pemda disebutkan bahwa agar 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah 

daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, maka Presiden 

melalui menteri-menterinya yang membidangi urusan pemerintahan 

tertentu berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih lanjut, urusan 

pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dilaksanakan sesuai 

dengan SPM untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Dalam 

konteks tersebut, Dit. Rehsos Kemensos merupakan pembina dan 

pengawas teknis bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan SPM 

rehabilitasi sosial dasar. 

Menurut Dit. Rehsos Kemensos, penyelenggaraan pemeliharaan, 

perawatan, dan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar oleh pemerintah 

daerah menemui kendala berupa ketidakpatuhan pemerintah daerah 

terhadap SPM rehabilitasi sosial dasar; kurang komitmennya 

Kemendagri untuk menegakkan sanksi kepada pemerintah daerah yang 

tidak mematuhi SPM rehabilitasi sosial dasar; serta kurangnya anggaran 

dan SDM di daerah yang melaksanakan kewajiban SPM rehabilitasi sosial 

dasar anak terlantar. Selain itu, terdapat beberapa kendala lainnya 

dalam penyelenggaraan perlindungan anak di bidang sosial yang akan 

dijabarkan dalam Tabel berikut: 
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Tabel49. 
Dasar Hukum Hak Anak DI Bldang Sosial Dan Kendala Dalam 

Pelaksanaannya yang Dlperoleh dari Narasumber 

OASAR HUKUM HAI< ANAK DI 

BIDANG .SOSIAL DAlAM UU 

PERLINDUNGAN ANAK 

Pasal 12 

Set lap Anak Penyandang 

Disabilitas berhak memperoleh 

rehabilltasi, bantuan sosial, don 

pemeliharaan taro/ 

kesejahteraan sosial. 

KENDAIA DALAM 

PElAKSANAAN 

a. Letak geografis Indonesia 
menyebabkan 

jangkauan 
layanan dan informasi ke 
semua daerah; 

b. Stigma negatif dari keluarga 
dan masyarakat tentang Anak 
Penyandang Disabilitas masih 
menjadi kendala dalam 
pemenuhan hak Anak 
Penyandang Disabilitas;14 

c. Belum semua Anak 
Penyandang Disabilitas 
memiliki NIK sehingga mereka 
tidak terpenuhi hak dan 
kebutuhan dasarnya;15 

d. Kurangnya tenaga 
pen damping Anak 
Penyandang Disabilltas;16 

e. Berdasarkan data penyandang 
disc1bilitas, layanan 

yang 
keterbatasan 

14 

Berdasarlcan Susenas yang diselenggarakan oleh BPS pada Tahun 2017, tercatat baru 18% 
dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus yang rnendapatkan layanan pendidikan inklusi. Dari 
18% tersebut terdapat 115.000 anak bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan 299.000 
lainnya bersekolah di sekolah reauler pelaksana sekolah inklusi yang ditunjuk pemerintah. 
Selain itu, sebanyak 5,14% Anak Penyandang disabilitas usia 7-17 tahun tidak atau belum 
pernah sekolah. 
15 

Berdasarlcan Riset Kesehatan DasarTahun 2018 sebanyak 3,6 % Anak Penyandang Disabilitas 
antara usia 5-7 tahun tinggal di perkotaan dan sebanyak 2,9% Anak Penyandang Disabilitas 
tingal di pedesaan. 
16 

Jumlah pendamping penyandang disabilitas baru 230 orang yang penyebarannya belum 
merata sampai di tiap kabupaten/kota. 
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DASAR HUKUM HAK ANAK DI 

BIDANG SOSIAL DALAM UU 

PERLINDUNGAN ANAK 

Pasal 59 ayat (1) 

Pemerintoh, Pemerintoh Daeroh, 

don lembago negora loinnyo 

berkewojibon don bertonggung 

jowob untuk memberikon 

Perlindungon Khusus kepodo 

Anok. 

KENDALA DALAM 

PELAKSANAAN 

rehabilitasi sosial bagi Anak 
Penyandang Disabilitas yang 
dimiliki Kemensos belum 
mencukupi;17 

f. Jumlah LK5A yang 
menyediakan layanan 
rehabilitasi sosial bagi Anak 
Penyandang Disabilitas sangat 
terbatas, kalaupun ada 
beberapa di antaranya masih 
berbayar; dan 

g. Belum banyaknya perguruan 
tinggi yang menyelenggarakan 
pendidikan khusus untuk 
mencetak SDM terapis 
rehabilitasi Anak Penyandang 
Disabilitas. 18 

a. Jumlah Peksos belum 
memenuhi kebutuhan untuk 
penanganan kasus Anak/9 

dan 

b. Rehabilitasi sosial yang 
dilakukan memerlukan 
layanan yang integratif 
khususnya di daerah yang 

17 
Saat ini Kernensos rnemiliki 19 Balai/1..oka yang menangani berbagai ragam disabilitas di 

Indonesia dan 8 Balai/1..oka anak yang jup merespon kebutuhan Anak Penyandang Disabllitas. 

Sedangkan berdasarkan Susenas Tahun 2018 terdapat Anak Penyandang Disabilitas usia 2-6 

tahun sebanyak 33.320.357 jiwa dan Anak Penyandang Disabilitas usia 7-18 tahun sebanyak 
55.708.250 jiwa. 
18 

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendldikan dan 

Kebudayaan, hingga kini baru terdapat 33 (tiga puluh tiga) perguruan tinggi negeri dan swasta 
yan1 menyelenggarakan Jurusan fisloterapl. 
19 

Pada tahun 2020, terdapat 770 (tujuh ratus tujuh puluh) tenap Peksos yan1 menangani 
17 .293 kasus Anak yang memerlukan perlindunpn khusus. 
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DASAR HUl<UM HAI( ANAK DI 

BIDANG SOSIAL DAlAM UU 

PERUNDUNGAN ANAK 

ICENDAIA DAlAM 
PEI.AKSANAAN 

Pasal 59A 

Perlindungan Khusus bagi Anak 
sebagaimana dimaksud dalam 
Posa/ 59 ayat (1) dilakukan 
melalui upaya: 

memiliki keterbatasan akses 
pendidikan, kesehatan, dan 
pendampingan hukum. 

a. penanganan yang cepa� 
termasuk pengobatan 
dan/atau rehabilitasi secara 
fisik, psikis, don sosial, serta 
pencegahan penyakit don 
gangguon keseharan 
loinnya; 

b. pendampingan psikososial 
pada soot pengabatan 
sampai pemulihan; 

c. pemberian bantuan sasial 
bagi Anak yang berasa/ dari 
Keluarga tidak mampu; don 

d. pemberian perlindungan don 
pendampingan pada setiap 
proses peradilan. 

a. Masih adanya stigma negatif 
dari masyarakat untuk anak 
korban dan keluarganya 

sehingga menghambat proses 
rehabilitasi sosial; 

b. Kuantitas dan kualitas SDM 
Peksos belum memadai; 

a. edukasi tentang kesehatan 
reproduksi, niloi agoma, c. Korban dan pelaku sama- 

Pasal69A 

Perlindungan Khusus bag/ Anak 
korban kejahatan seksual 
sebagaimana dimaksud do/am 
Paso/ 59 ayat (2) huruf j 

dilakukan mela/ui upaya: 

1901 
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DASAR HU KUM HAK ANAK DI KENDAlA DAlAM 

BIDANG SOSIAL DAlAM UU PEl.AKSANAAN 

PERUNDUNGAN ANAK 

don niloi kesusiloon; sama Anak sehingga 

b. rehobilitosi sosiol; 
membutuhkan Peksos yang 

berbeda dalam proses 

c. pendompingon psikososiol pendampingan. Namun, 

pado soot pengobotan jumlah Peksos dalam satu 

sompai pemullhon; don wilayah sangat terbatas; dan 

d. pemberion perlindungon d. Oibutuhkan waktu dan 

don pendompingon pado pendekatan yang lebih 

setiop tingkat pemerilcsaan intensif dalam proses 

muloi dori penyidlkon, reintegrasi apabila pelaku 

penuntuton, sampal adalah keluarga korban. 

dengon pemeriksoon di 

sidong pengodilon. 

Berdasarkan inventarisasi atas berbagai permasalahan tersebut, 

maka perlu dilakukannya beberapa hal dalam mendukung efektivitas 

penyelenggaraan perlindungan anak di bidang sosial, diantaranya: 

a. melalui peningkatan komitmen dari pemerintah daerah untuk 

melaksanakan rehabilitasi sosial khususnya pada anak terlantar 

yang berpedoman pada SPM; 

b. peningkatan dukungan dari pemerintah dan pemerintah daerah 

dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan 

anggaran, dan SOM pendukung yang dalam hal ini adalah Peksos; 

dan 

c. peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang 

pentingnya perlindungan anak khususnya di bidang sosial. 

Hal tersebut juga senada dikemukakan oleh Oit Rehsos 

Kemensos yang menyatakan bahwa perlu adanya peningkatan baik dari 

segi kuantitas dan kualitas SOM Peksos; dukungan penganggaran dalam 

hal pendampingan sosial; dan penguatan koordinasi antara para 

pemangku kepentingan terkait perlindungan anak guna meminimalisir 

tumpang tindih layanan dan memaksimalkan manfaat demi kepentingan 

terbaik anak. 
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5. Perlindungan Khusus ABH 

Pasal 59 ayat (2) huruf b UU Perlindungan Anak mengatur 
perlindungan khusus kepada Anak diberikan salah satunya kepada ABH. 
Selanjutnya Pasal 64 UU Perlindungan Anak mengatur perlindungan 
khusus bagi ABH dilakukan melalui: 

a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 
sesuai dengan umurnya; 

b. pemisahan dari orang dewasa; 
c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 
d. pemberlakuan kegiatan rekreasional; 
e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain 

yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan 
derajatnya; 

f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana 
seumur hidup; 

g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali 
sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 

h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak 
memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya; 
j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang 

dipercaya oleh Anak; 
k. pemberian advokasi sosial; 
I. pemberian kehidupan pribadi; 
m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang 

Disabilitas; pemberian pendidikan; pemberian pelayanan 
kesehatan; dan 

n. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pengaturan mengenai perlindungan khusus ABH dalam UU 
Perlindungan Anak erat kaitannya dengan materi muatan dalam UU 
SPPA. Pasal 1 angka 2 UU SPPA menyebutkan bahwa ABH didefinisikan 
sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang diduga 
melakukan tindak pidana), anak yaang menjadi korban tindak pidana, 
dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Definisi tersebut menjadi 
rujukan pengertian bagi ABH dalam UU Perlindungan Anak. 

Menurut DPSA Kota Surabaya, pelaksanaan atas perlindungan 
khusus bagi ABH masih menemui kendala seperti kurangnya 
keterbukaan anak korban dan keluarganya terhadap permasalahan yang 
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dialami sehingga mengakibatkan penanganan kasus menjadi tidak 

optimal. Selain itu, Pasal 16 ayat (3) UU Perlindungan Anak yang 

mengatur bahwa "penanqkopon, penahanan, atau tindak pidana 

penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terokhir" justru 

menimbulkan persoalan baru yakni kekhawatiran anak korban dan 

keluarganya akan keselamatannya apabila anak pelaku tidak dilakukan 

penangkapan, penahanan, atau penjara. Kendala lain juga dikemukakan 

oleh Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian PPPA yang 

menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan khusus pada ABH 

juga terkendala karena masih terbatas pada LPKA dan ruang pelayanan 

khusus Anak di tingkat Polres; minimnya pemahaman aparat penegak 

hukum dalam memahami prinsip-prinsip dasar KHA; dan masih adanya 

stigma negatif dari masyarakat terhadap ABH. 

Terhadap permasalahan tersebut, maka diperlukan peningkatan 

koordinasi dari semua pihak yang terlibat dalam penanganan ABH. Hal 

tersebut guna memberikan kepentingan yang terbaik bagi Anak tidak 

hanya untuk anak pelaku, tetapi juga untuk anak korban, dan anak saksi. 

Selain itu, juga diperlukan peningkatan komitmen dari pemerintah dan 

pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajibannya khususnya dalam 

pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dan 

ketersediaan SOM dalam penyelenggaraan perlindungan ABH. Serta 

perlu dilakukannya sosialisasi dan edukasi secara terus menerus kepada 

masyarakat agar tidak memberikan stigma negatif kepada ABH. Hal 

tersebut juga senada dikemukakan oleh Akademisi FH UI dan LPA Jatim 

tentang pentingnya kesadaran dari semua pihak untuk merahasiakan 

identitas ABH guna mencegah timbulnya stigma negatif di masyarakat. 

6. Perlindungan Khusus Anak Korban Jaringan Terorisme 

Pasal 59 ayat (2) huruf k UU Perlindungan Anak mengatur bahwa 

perlindungan khusus kepada Anak diberikan salah satunya kepada Anak 

korban jaringan terorisme. Selanjutnya Pasal 698 UU Perlindungan Anak 

mengatur perlindungan khusus bagi Anak korban jaringan terorisme 

dilakukan melalui upaya edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai 

nasionalisme; konseling tentang bahaya terorisme; rehabilitasi sosial; 
dan pendampingaan sosial. 

Pengaturan mengenai Anak korban jaringan terorisme berkaitan 

erat dengan materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
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Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan 
undang-Undang Nornor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas undang 
Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU 
Pemberantasan Tlndak Pidana Terorisme) dan UU SPPA. 

Pasal 1 angka 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
mendefinisikan terorisme adalah "perbuatan yang menggunakan 
kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror 
atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korbon yang 
bersijat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran 
terhadap objek vital yang starategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, 
atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau 
gangguan keamanan". Kemudian dalam Pasal 16A UU Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme diatur bahwa "Setiap Orang yang melakukan 
Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak. ancaman pidananya 
ditambah 1/3 (satu per tiga)". Adapun yang dimaksud setiap orang 
adalah orang perseorangan atau korporasi sehingga berdasarkan 
pengertian tersebut Anak juga termasuk di dalam pengertian setiap 
orang yang diancam pidana apabila melakukan tindak pidana terorisme. 

Selanjutnva daiam Penjeiasan Pasai 9 ayat (1) huruf a UU SPPA 
mengatur bahwa diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan 
terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, 
pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana 
di atas 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Anak 
yang melakukan tlndak pidana terorisme tetap hafu5 

mempertanggungjawabkan tindakannya dalam jalur peradilan pidana. 
Berdasarkan kedua pengaturan tersebut yang kemudian dikorelasikan 
dengan UU Perlindungan Anak, maka dapat dicermati bahwa UU 
Perlindungan Anak spesifik mengatur khusus pada Anak korban jaringan 
terorlsme atau dengan kata lain Anak yang terpapar paham teroris tapi 
tidak sampai melakukan tindak pidana terorisme. 

Dalam pelaksanaannya, menurut Asdep Perlindungan Anak 
Kondisi Khusus Kementerian PPPA masih terdapat pelanggaran hak Anak 
korban jaringan terorisme. SOP dan proses penanganan Anak korban 
jaringan terorisme belum sepenuhnya mengedepankan kepentingan 
terbaik bagi Anak baik oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian 
Republik Indonesia (Densus 88) saat melakukan penangkapan dan 
penyidikan, maupun Jaksa dan Hakim pada proses penuntutan, 
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penahanan, dan persidangan di pengadilan, serta Lembaga 

Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan, hingga Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme (BNPT) saat melakukan deradikalisasi. 

Pendapat berbeda mengenai implementasi Pasal 698 UU 

Perlindungan Anak disampaikan oleh Dit. Rehsos Kemensos yang 

menyatakan bahwa Densus 88, BNPT, aparat penegak hukum, rumah 

saklt, dan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 

Kemensos telah bekerjasama dalam melakukan rehabilitasi sosial dan 

pendampingan sosial di UPT Kemensos Balai Rehsos AMPK Handayani. 

Terhitung sejak Tahun 2016, Kemensos telah memberikan rehabilitasi 

sosial bagi 139 Anak korban jaringan terorisme yang terdiri atas 

beberapa kategori yakni deportan atau anak yang dideportasi dari luar 

negeri karena terindikasi akan menyeberang ke Suriah; kemudian 

returnee yaitu anak yang kembali dari Suriah dan merupakan anak dari 

orang tua simpatisan Islamic State of Iraq and Syria (1515); dan kasus 

domestik seperti anak pelaku born Surabaya pada Tahun 2018, anak 

terpapar radikalisme terkait jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di 

Kalimantan Tengah pada Tahun 2019, dan anak yang melakukan 

penusukan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia 

pada Tahun 2020. 

Di samping rehabilitasi sosial untuk Anak korban jaringan 

terorisme, Kemensos juga melakukan upaya pencegahan melalui 

kegiatan Peksos Goes to School yang mengkampanyekan bahaya paham 

radikal oleh 800 Peksos yang tersebar di 34 provinsi se-lndonesia; 

pembentukan Komunitas Peduli Anak (KOMPAK) yang bertujuan 

membangun kesadaran dan kepedulian kolektif guna memperkuat 

upaya perlindungan anak di lingkungan masyarakat; dan peningkatan 

kapasitas SDM Peksos melalui kerja sama dengan LSM pemerhati isu 

terorisme (-SAVE, LSM internasional pemerhati kekerasan ekstrimisme 

Hedayah Abudhabi, United Nations Office on Drugs and Crime Website 

(UNODC), dan Yayasan Prasasti Perdamaian. Sedangkan dalam tataran 

regulasi, Kemensos telah menyusun pedoman rehabilitasi sosial bagi 

Anak korban jaringan terorisme, SOP rehabilitasi sosial dan reintegrasi 

sosial, dan SOP protokol keamanan. 

Pelaksanaan rehabilitasi sosial untuk Anak korban jaringan 

terorisme oleh Kemensos bukan tanpa kendala, Dit. Rehsos Kemensos 

menginformasikan kendala dimaksud di antaranya: 

a. kurangnya respons pemerintah daerah dalam pengawasan pasca 

reintegrasi. Saat Anak korban jaringan terorisme kembali ke 
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masyarakat maka tanggung jawab beralih ke pemerintah daerah. 
Namun, pernerintah daerah belum slap dalam hal anggaran dan 
keamanan wilayah; 

b. tidak adanya kebijakan daerah dalam menangani orang yang 
terpapar radikalisme. Dimana belum ada peraturan daerah 
mengenai penanganan teroris yang mengakibatkan proses 
relntegrast soslal terhambat, 

c. masih adanya stigma negatif dari masyarakat untuk Anak korban 
jaringan terorisme; dan 

d. anak dan Orang Tua yang telah menjadi korban jaringan terorisme 
menolak mengikuti rehabilitasi sosial. 

Terhadap permasalahan tersebut, maka dalam pelaksanaan 
perlindungan khusus Anak korban jaringan terorisme diperlukan 
sosialisasi secara merata dan berkelanjutan kepada seluruh elemen 
masyarakat mengenai UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU 
SPPA, UU Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain 
yang terkait maupun kebijakan terkait pemberantasan tindak pidana 
terorisme sebagai upaya pencegahan secara simultan, terencana, dan 
terpadu. Selain itu, diperlukan penguatan dari sisi koordinasi antar 
lembaga-lembaga terkait penanggulangan terorisme. Hal tersebut juga 
dikemukakan oleh Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus 
Kementerian PPPA yang menyarankan agar perlindungan khusus Anak 
korban jaringan terorisme dilaksanakan oleh berbagai pihak termasuk 
pemerintah daerah se-lndonesia dengan cara menanamkan nilai-nilai 
keagamaan, ideologi Pancasila, nasionalisme, karakter dan budi pekerti, 
edl!kasi tentang wawasari kebangsaao. sejarah Indonesia, dan nilai-ni!ai 
luhur agar anak-anak mampu berpikir kritis dan membentengi diri dari 
pengaruh pelaku terorisme. Selain itu, perlu dilakukan berbagai kegiatan 
seperti Forum Koordinasi perlindungan Anak korban jaringan terorisme; 
sosialisasi pencegahan Anak dari radikalisme dan tindak pidana 
terorisme; dan soslalisasi kebijakan perlindungan khusus /\nak korban 
jaringan terorisme yang tersebar di berbagai wilayah yang memiliki 
kecenderungan dengan jaringan terorisme. Sehingga, dapat dilakukan 
upaya-upaya pencegahan berupa deteksi dini pada Anak terhadap 
ancaman radikalisme. 

Rekomendasi lainnya juga disampaikan oleh KPAI, yaitu agar 
pemerintah menyediakan layanan komprehensif oleh tenaga profesional 
guna memastikan Anak korban jaringan terorisme tidak lagi memiliki 
paham teror/radikal dan terhubung dengan jaringan teroris. Selain itu 
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KPAI juga meminta kepada pemerintah untuk mengintensifkan toleransi 

dan anti radikalisasi melalui lembaga pendidikan. 

7. Perlindungan Khusus Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran 

Pasal 59 ayat (2) huruf m UU Perlindungan Anak mengatur 

bahwa perlindungan khusus kepada Anak diberikan salah satunya 

kepada Anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Selanjutnya 

Pasal 71 UU Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi 

Anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui upaya 

pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan 

pendampingan sosial. 

Definisi perlakuan salah tidak diatur dalam UU Perlindungan 

Anak. Namun meskipun tidak dijelaskan mengenai definisi perlakuan 

salah, Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU huruf f UU Perlindungan Anak 

telah memberikan contoh bentuk perlakuan salah yakni "tindakon 

pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada onok". Selain bentuk 

perlakuan salah tersebut, UU Perlindungan Anak juga mengatur 

larangan dan sanksi pidana atas perlakuan salah dan penelantaran 

terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 768 UU Perlindungan 

Anak yang mengatur "Setiap Orang dilarang menempatkan, 

membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi 

perlakuan salah dan penelantaran" dan Pasal 778 UU Perlindungan 

Anak yang mengatur bahwa "Setiap Orang yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama S (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". 

Perlindungan khusus Anak korban perlakuan salah dan 

penelantaran menurut Dit. Rehsos Kemensos dalam implementasinya 

masih menemukan kendala berupa tidak jelasnya pembagian peran atau 

kewenangan antar kementerian/lembaga; sarana dan prasarana dalam 

pelaksanaan perlindungan khusus Anak korban perlakuan salah dan 

penelantaran yang terbatas; dan belum cukupnya pemahaman 

masyarakat terhadap perlindungan khusus Anak korban perlakuan salah 

dan penelantaran. 

lnformasi lain mengenai implementasi perlindungan khusus Anak 

korban perlakuan salah dan penelantaran juga disampaikan oleh Asdep 

Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian PPPA yang menyatakan 

bahwa sejauh ini belum terdapat 1 (satu) data terintegrasi terkait Anak 
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korban perlakuan salah dan penelantaran. Selain itu, edukasi kepada 
masvarakat [uga maslh belum meluas. 

Terhadap permasalahan tersebut, maka diperlukan penguatan 
dari sisi koordinasi antar kementerian/lembaga yang berwenang dalam 
hal penanganan Anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dengan 
adanya koordinasi yang baik, maka upaya-upaya perlindungan khusus 
terhadap Anak korban perlakuan salah dan penelantaran akan 
terlaksana dengan optimal. Selain itu, perlu adanya peningkatan 
komitmen dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan 
kewajibannya untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana 
khususnya untuk Anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 

Senada dengan hal tersebut, Dit. Rehsos Kemensos juga 
menyarankan tentang perlunya dirumuskan standar dan kriteria terkait 
pengawasan dan kejelasan peran antar kementerian/lembaga. Selain 
itu, perlu dilakukan penambahan fasilitas serta sosialisasi UU 
Perlindungan Anak secara berkestnambuogan kepada masvarakat, Di sisi 
lain, Kementerian PPPA juga menyarankan perlu dilakukannya 
koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui Forum 
Koordinasi Perlindungan Anak korban perlakuan salah dan penelantaran 
dalam rangka merumuskan kebijakan terkait perlindungan Anak korban 
perlakuan salah dan penelantaran, 

8. Perlindungan Khusus Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang 

Pasal 59 ayat (2) huruf n UU Perlindungan Anak mengatur bahwa 
perlindungan khusus kepada Anak diberikan salah satunya kepada Anak 
dengan perilaku sosial menyimpang. Selanjutnya Pasal 71A UU 
Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi Anak dengan 
perilaku sosial menyimpang dilakukan melalui bimbingan nilai agama 
dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. 

Pedornan mengenai pencegahan perilaku sosial menyimpang 
anak dapat ditemukan dalam instrumen hukum internasional yakni 
Pedoman Kota Riyadh. Pedoman ini berisi pencegahan perilaku sosial 
menyimpang anak secara umum yang perlu dilakukan oleh pemerintah; 
kemudian peningkatan pemahaman peran keluarga dalam mencegah 
perllaku sosial menvimpang anak, penetspan kebljakan yang kondusif 
demi pertumbuhan anak dalam lingkungan keluarga yang stabil dan 
mapan; pembangunan sense of permenency (status yang jelas) bagi 
anak; pengakuan peran, tanggung jawab, partisipasi dan kemitraan anak 
untuk masa depan di masyarakat; peran lembaga pendidikan, 
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masyarakat, dan media massa; kebijakan sosial; perundang-undangan 

dan pelaksanaan peradilan anak; dan riset guna pengembangan dan 

koordinasi kebijakan.20 Pedoman ini menjadi dasar acuan bagi negara 

negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang 

juga salah satunya menjadi acuan bagi Kementerian PPPA dalam 

penanganan Anak dengan perilaku sosial menyimpang. 

Meskipun UU Perlindungan Anak tidak mendefinisikan perilaku 

sosial menyimpang, terdapat pendapat dart beberapa pakar yang dapat 

dijadikan rujukan untuk memahami pengertian dari perilaku sosial 

menyimpang. Menurut Bruce J. Cohen, perilaku menyimpang adalah 

setiap perilaku yang tak bisa menyesuaikan diri dengan kehendak 

kehendak di masyarakat.21 Berikutnya menurut Emile Durkheim, 

perlikau menyimpang adalah perilaku yang disengaja dan meninggalkan 

keresahan pada masyarakat.22 Adapun Robert M.Z. Lawang juga 

memberikan definisi mengenai perilaku menyimpang yaitu semua 

tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam 

suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang 

berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut.
23 

Selain pendapat dari ketiga pakar tersebut, Pusat Penelitian 

Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kemensos memberikan contoh 

bentuk-bentuk perilaku sosial menyimpang seperti tindakan kriminal 

atau kejahatan meliputi pencurian, perampokan, pemerkosaan, 

penganiayaan, pembunuhan, korupsi, makar, terorisme; kemudian 

penyalahgunaan narkotika; perkelahian atau tawuran antar pelajar; dan 

hubungan seksual di luar nikah.24 Conteh lainnya juga disampaikan oleh 

Sarlito Wirawan Sarwono yaitu berkelahi dengan siswa lain, bicara tidak 

20 The United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency-The Riyadh 

Guidelines (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak - Panduan Riyadh) yang 

disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112 Tanggal 14 

Deseember 1990, dalam Penerapan Divers! Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum 

dalam Sistem Peradilan Pidana yang ditulis oleh lmran Adiguna, Aswanto, Wiwie Heryani, 

http://pasca.unhas.ac.1d/iurnal/files/ee60f28ede64e6bc2ftaec5630afbab4.pdf, yang diakses 

pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 20.36 WIB. 
21 Bruce J. Cohen da\am Sudarsono, Kenakalan Remaja, ha\. 11. Jakarta: Rineka Cipta, 1995. 
22 Emil Durkheim dalam Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, 

1982, him. 73. 
23 

Tirto.id, 2021, Mengenal 4 Teori Penyimpangan Sosia/ don Penyebab Perilaku Menyimpang, 

https://tirto.1d/mengenal-4-teori-penyimpangan-sosial-penyebab-perilaku-menyimpang-gaBX, 

yang diakses pada tanggal 5 Maret 2021 pukul 09.50 WIB. 
24 

Hari Harjanto Setiawan, Pendekatan Sistemik Menangani Penyimpangan Perilaku Anak, 

dalam Sosio lnforma, Vol. 2, No. 01, januari-April, Tahun 2016. Kesejahteraan Sosial, hal. 37-38. 

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan 

Undan1-Undan1 Nomor 23 Tahun 2002 tentan1 Perlindunpn Anak 
Sebacaiman.a tel.W Diulgh Tenk�r denpn Undan1-�na Nomar 17 lahun 2016 
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undan1-Undan1 Badan Keahlian, Sekrehlrlat Jenderal OPR RI 1199 



sopan, berani pada orang tua, melakukan perbuatan tidak senonoh atau 
meleblhi batas, dan semua tingkah ;aku yang pada intinya n1enyi111pang 

dari norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum.25 Berdasarkan 
contoh jenis-jenis perilaku sosial menyimpang tersebut, menunjukkan 
bahwa perilaku sosial menyimpang beririsan dengan pelanggaran 
hukum. 

Menurut Dit. Rehsos Kemensos, implementasi perlindungan 
khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang oleh Kemensos 
menemukan beberapa kendala berupa kurangnya dukungan keluarga 
dan masyarakat terhadap proses rehabilitasi dan pendampingan sosial 
anak, terutama keluarga tidak mampu; kemudian stigma negatif 
masyarakat terhadap Anak dengan perilaku sosial menyimpang yang 
menghambat proses reintegrasi/reunifikasi; terbatasnya jumlah dan 
kompetensi SOM; terbatasnya sarana prasarana LKSA; dan belum 
adanya forum koordinasi yang menyinergikan kementerian/lembaga 
untuk melakukan penanganan Anak dengan perilaku sosial 
menyimpang. 

Terhadap beragam kendala tersebut, maka diperlukan 
penguatan kerjasama dan koordinasi antar kementerian/lembaga dan 
OPD yang ada di daerah yang memiliki kewenangan dalam hal 
penanganan Anak yang rnemiliki peiilaku soslal ,.-,enyirt1pang. Koordinasi 

yang terjalin dengan baik tentu akan mendukung penyelenggaraan 
perlindungan khusus bagi Anak yang memiliki perilaku sosial 
menyimpang dengan lebih optimal. Selaras dengan hal tersebut, Asdep 
Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA juga menegaskan bahwa 
kerjasama dan koordlnasi dhnaksudkan untuk menggambarkan 

pengorganisasian, perencanaan, dan penyusunan strategi sekaligus 
untuk memonitor implementasinya sehingga pencegahan dan 
penanganan Anak dengan perilaku sosial menyimpang dapat dilakukan 
secara efektif dan efisien.26 

25 

Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
26 

Kementerian PPPA, 2019, Panduan Pencegahan dan Penangonan Anak Perilaku Sosia/ 
Menyimpang, r.t::.�- ,', .. '/.•, ,'"'rT,e'1CPPcJ go , ,:i f  b upio2ds 1_,t, .2::J :.....i _ _j4_ln-.u .,. 

!11_len__k, .!!Q!,1jLJ)_Clf yang diakses pada tanggal 5 Maret 2021 pukul 10.00 WIB. 
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9. Perlindungan Khusus Anak Karban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait 
Kondisi Orang Tuanya 

Pasal 59 ayat (2) huruf o UU Perlindungan Anak mengatur bahwa 
perlindungan khusus kepada Anak diberikan salah satunya kepada Anak 
yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi 
Orang Tuanya. Selanjutnya Pasal 718 UU Perlindungan Anak mengatur 
perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari 
pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya dilakukan melalui 
konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. 

Meskipun UU Perlindungan Anak tidak mendefinisikan 
stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya, akan 
tetapi terdapat teori yang relevan untuk menjelaskan pengertian dari 
stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya. 
Stigmatisasi erat korelasinya dengan teori pelabelan (labeling theary). 

Dalam kriminologi, teori ini berasal dari persepektif sosiologis yang 
dikenal sebagai interaksionisme simbolik atau makna yang muncul 
dalam interaksi sosial antar individu dalam masyarakat. Ketika anggota 
masyarakat mulai memperlakukan individu berdasarkan label mereka, 
lambat laun individu tersebut mulai menerima label itu sendiri. Dengan 
kata lain, seseorang melakukan perilaku yang dianggap tidak pantas oleh 
orang lain, kemudian orang lain memberikan cap/label/stigma bahwa 
orang tersebut menyimpang, akhirnya orang tersebut menginternalisasi 
dan menerima cap/label/stigma dari orang lain. 

27 

Menurut Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian 
PPPA, terdapat banyak kasus stigmatisasi atau pemberian label oleh 
orang lain kepada Anak atas kondisi Orang Tua dari Anak tersebut yang 
diawali dengan perundungan/bul/ying. Kasus Anak yang menjadi korban 
stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tua terjadi 
terutama pada anak yang orang tuanya memiliki keyakinan/agama/etnis 
minoritas dari lingkungan sekitarnya seperti kelompok Syiah di Sampang 
dan Ahmadiyah di Lombok, maupun yang berlatar etnis/suku seperti di 
Nduga. Contoh kasus lain juga disampaikan oleh Dit. Rehsos Kemensos, 
bahwa Anak yang orang tuanya terlibat jaringan terorisme dan anak 
yang Orang Tuanya merupakan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) juga 

mendapatkan stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang 
tuanya. Stigmatisasi tersebut menyulitkan Anak untuk mendapat hak- 

27 
Selengkapnya dapat dibaca pada tautan https://www.britannica.com/topic/labeling-theory. 
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hak dasar, salah satunya akses terhadap pendidikan. Ketika Anak korban 

konflik agarna sepertl Ahn-.adiyah dan Syiah "enibali ke sekolah, mereka 

umumnya mendapatkan stigmatisasi "sesat'' oleh lingkungan mereka 
sehingga tidak jarang Anak tersebut mengalami reviktimisasi melalui 
perlakuan diskriminasi dan perundungan. 

Dit. Rehsos Kemensos juga mengemukakan bahwa kendala yang 
dthadapl dalam implementasi perlindungan khusus bagi Anak yang 

menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang 
Tuanya hampir sama dengan kendala dalam implementasi perlindungan 
khusus bagi Anak korban jaringan terorisme yakni kurangnya respons 
pemerintah daerah dalam pengawasan pasca reintegrasi. Saat Anak 
yang menjadt korban stign-.atisasi dart pelabelan terkalt dengan kondisi 

Orang Tuanya kembali ke masyarakat maka tanggung jawab beralih ke 
pemerintah daerah. Namun, pemerintah daerah belum siap dalam hal 
anggaran dan keamanan wilayah. 

Terhadap permasalahan tersebut, maka diperlukan edukasi 
secara rutin kepada seluruh laplsan masyarakat agar masyarakat tidak 
lagi memberikan labelisasi kepada Anak korban yang memerlukan 
perlindungan khusus. Selain itu, diperlukan penguatan dari sisi 
koordinasi antar kementerian/lembaga dan OPD di daerah dalam hal 
penanganan Anak korban stigmatisasi akibat dari kondisi Orang Tuanya. 
�lal ini selaras dengan pandangan Kementerlan PPPA yang menyatakan 
bahwa perlunya melakukan pendataan atau pemetaan disertai kajian 
yang komprehensif terhadap Anak di wilayah konflik ataupun di 
pengungsian guna mendapatkan informasi yang akurat tentang kondisi 
dan kebutuhan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan 
terkalt dengan kondisi Orang Tuanva. Selain itu, diperlukan koordlnast 

yang baik antar para pemangku kepentingan guna membagi tugas dalam 
penanganan sehingga dapat bekerja secara sistematis dan efektif. 28 

10. Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak 

Persoalan koordinasi masih menjadi salah satu persoalan yang 
paling utama dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak. Padahal, 
koordinasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak merupakan hal 
yang mutlak diperlukan dan harus terus menerus dilakukan guna 

Kementerian PPPA, 2019, Kajian Perlindungan Anak Karban Konflik, 
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menjamin efektivitas penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan 

hak Anak. Pasal 73A UU Perlindungan Anak mengatur bahwa: 

(1) Dalam rangka efektivitos penyelenggaraan Perlindungan Anak, 

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas 

sektorol dengan lembaga terkait. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

pemantauan, evoluasi, dan pelaporan penyelenggaraan 

Perlindungan Anak. 

(3) Ketentuan /ebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Amanat untuk melakukan koordinasi tersebut juga diatur dalam 

Pasal 94 ayat (1) UU SPPA yang mengatur "Kementerian yang 

menyelenggarakan uruson di bidang perlindungan anak melakukan 

koordinasi lintas sektoral dengan /embaga terkoit", Selanjutnya, 

lembaga terkait sebagaimana dimaksud Pasal 73A ayat (1) UU 

Perlindungan Anak dijelaskan dalam Penjelasannya yaitu antara lain 

KPAI, l5M yang peduli terhadap Anak, dan kepolisian. 

Pasal 73A ayat (3) UU Perlindungan Anak mengatur lebih lanjut 

perihal koordinasi penyelenggaraan perlindungan anak yang kemudian 

telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 

2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (PP 

Koordinasi Perlindungan Anak). Materi muatan PP Koordinasi 

Perlindungan Anak tersebut mengatur mengenai pemantauan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang 

dilakukan dengan cara mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat 

pelaksanaan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak; 

evaluasi yang dilakukan dengan cara menganalisis dokumen 

perencanaan dan hasil pemantauan pelaksanaan pemenuhan hak Anak 

dan perlindungan khusus Anak; dan pelaporan yang disusun dan 

disampaikan oleh Menteri kepada Presiden terhadap hasil pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan hak Anak dan perlindungan 

khusus Anak dengan tembusan kepada pimpinan lembaga terkait.29 

29 
Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Koordinasi Perlindungan Anak (PP Koordinasi Perlindungan Anak). 
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lmplementasi atas ketentuan Pasal 73A UU Perlindungan Anak 

tersebut menurut Asdep P-erlindungan Khusus Anak dart Kekerasan 

Kementerian PPPA masih menghadapi kendala berupa ego sektoral baik 
di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga kebijakan 
perlindungan anak tidak terintegrasi dan tersinergi. Ego sektoral di 
pemerintah tersebut berimplikasi pada belum terselesaikannya 2 (dua) 
peraturan pelaksanaan UU Perlmdungan Anak yakni Peraturan Presider. 

mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan 
Pemerintah mengenai Perlindungan Khusus Bagi Anak. Belum 
ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan Khusus 
Bagi Anak berdampak pada data 15 (lima belas) klaster Anak 
memerlukan perlindungan khusus antar pt:nyt:ie,iggara yaf,g maslh 
berbeda-beda karena belum terintegrasi. 

Persoalan belum terintegrasinya data juga dialami dalam hal data 
Anak hasil perkawinan campuran guna pengurusan administrasi 
kewarganegaraanya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Dit. 
Pencatatan Sipil Kemendagri yang menyatakan bahwa data Anak hasil 
perkawinan campuran yang telah didaftarkan dan Anak 
berkewarganegaraan ganda yang telah memutuskan pilihannya menjadi 
WNI atau WNA di Direktorat Jenderal lmigrasi Kemenkumham belum 

tersampaikan ke Dit. Pencatatan Sipil Kemendagri karena belum 
teringrasikannya data antara Kemenkumham dengan Kemendagri. 

Selanjutnya, Asdep Pemenuhan Hak Sipil, lnformasi, dan 
Partisipasi Anak Kementerian PPPA juga menyampaikan bahwa 
pemenuhan hak sipil Anak masih terkendala karena masih adanya 
anggapan di masyarakat bahwa pengurusan Akta Kelahlran dianggap 
sebagai suatu kewajiban yang membebani. Kendala tersebut 
menandakan perlunya peningkatan koordinasi antara Asdep 
Pemenuhan Hak Sipil, lnformasi, dan Partisipasi Anak Kementerian PPPA 
dengan Dit. Pencatatan Sipil Kemendagri untuk memasifkan sosialiasi 
dan advokasi terkait kepemilikan Akta Kelahi,an kepada para pemangku 
kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

Persoalan koordinasi sebagaimana dikemukakan di atas tidak 
hanya menjadi isu nasional, tapi juga isu lokal (daerah). Hal ini 
sebagaimana dikemukakan oleh Asdep Perlindungan Anak Kondisi 
Khusus Kementerian PPPA yang menyatakan bahwa koordinasi 
penanganan kasus Anak di daerah masih sangat lemah. Selaras dengan 
hal tersebut, DP3AK Provinsi Jawa Timur memaparkan bahwa dalam 
pelaksanaannya masih terdapat ego sektoral dari masing-masing OPD 
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dalam menangani urusan perlindungan Anak. Sebagai contoh, DP3AK 

dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sama-sama menangani perkara 
Anak namun masih terdapat ketidakjelasan wewenang antara keduanya. 
Bahkan di internal Kemensos pun mengalami tumpang tindih 
kewenangan dalam perlindungan khusus Anak. Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Maros bahwa Kemensos 
telah mengangkat Peksos perlindungan Anak yang bertugas di 
Kabupaten Maros tapi juga membentuk LPKS di Kota Makassar. Dalam 
pelaksanaannya, terjadi tumpang tindih kewenangan antara Peksos 

perlindungan Anak yang bertugas di Kabupaten Maros dengan LPKS 
yang mengakibatkan pelaksanaan perlindungan anak menjadi tidak 
optimal. 

Selanjutnya, data Anak korban kekerasan di provinsi masih 
belum terintegrasi antar OPD. Hal tersebut membuat data Anak korban 
kekerasan menjadi berbeda-beda. Upaya pendataan terintegrasi 
sebenarnya telah dilakukan oleh Kementerian PPPA melalui SIMFONI 
PPA meskipun baru memfokuskan pada pendataan Anak yang 
mengalami kekerasan. SIMFONI PPA tersebut dalam pelaksanannya 
digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak provinsi dan kabupaten/kota se-lndonesia. Keberlangsungan 
SIMFONI PPA memerlukan kontribusi aktif kementerian/lembaga, 
pemerintah daerah, dan unit layanan terkait untuk terus 
memperbaharui data pengaduan kekerasan terhadap Anak. 

30 
Namun, 

dalam implementasinya menunjukkan bahwa masih terdapat OPD di 
beberapa provinsi yang tidak memperbaharui data Anak yang 

mengalami kekerasan dalam SIMFONI PPA. 

Terhadap beragam kendala yang bermuara pada persoalan 
koordinasi tersebut, maka penyelarasan tugas dan fungsi antar para 
penyelenggara perlindungan anak merupakan keniscayaan yang 
diperlukan. Lebih lanjut, dengan keselarasan tugas dan fungsi, langkah 
berikutnya adalah penguatan kinerja penyelenggaraan perlindungan 
anak. Senada dengan hal tersebut, Asdep Perlindungan Khusus Anak 
dari Kekerasan Kementerian PPPA juga menyampaikan beberapa 

alternatif solusi sebagai rekomendasi yaitu memanfaatkan hasil survey 
yang dilakukan kementerian/lembaga lain selain Kementerian PPPA 

30 Meski demikian SIMFONI sendiri bukan satu-satunya data terintegrasi yang menjadi sumber 

informasi, terdapat beberapa hasil survey dari kementerian/lembaga lain seperti Susenas dan 

Riskesdas. 

�Ji.iln dan Evaluasi Pemant:au•n Pelaksanaan 
Und•ns-Undanc Nomor 23 T•hun 2002 tent1n1 Perllndunpin Anak 
Seblpimana telah Diubah Tenkhir denpn Undant-Undaftl Nomor 17 Tahun 2016 

Pusat Pemantlu•n Ptllaksanaan Undans-Und•nc Baden ke•hllan, Sekret•ri.t Jenderal DPR RI 1205 



2061 

sebagai dasar dalam melakukan sosialisasi dan advokasi untuk 
mendorong sektor terkait penerapan kebijakan perlmdungan Anak, 
sinkronisasi program perlindungan Anak antar kementerian/lembaga, 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar OPD dalam 
satu provinsi atau kabupaten/kota untuk meminimalisir tumpang tindih 
kewenangan; serta monitoring dan evaluasi sistem pencegahan dan 
penanganan kekerasan terhadap Anak yang digunakan sebagai dasar 
perbaikan program perlindungan Anak berikutnya. Selain alternatif 
solusi tersebut, LPAI juga memberikan saran agar perlunya dilakukan 
peningkatan koordinasi penyelenggaraan perlindungan anak antara 
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya berkaitan 
dengan pengalokaslan anggaran. 

11. Urgensi Pembentukan KPAID 

Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak mengatur bahwa: 

"Dolam ha/ dioertukcn, Pemerintah Daeroh depot membentuk 
Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang 
sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan 
Perlindungan Anak di doeroh." 

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka pembentukan KPAID tidak 
berslfat wajib tvoluntarv). Hal ini yang kemudian membuat tidak semua 
daerah memiliki KPAID. Sampai dengan saat ini diketahui bahwa baru 
sekitar 27 KPAID yang dibentuk oleh pemerintah daerah. 

Urgensi pembentukan KPAID ini dalam pelaksanaannya masih 
menimbulkan pro dan kontra. Sebab, KPAI dan KPAID Kabupaten 
Bandung Barat menyatakan bahwa pembentukan KPAID sangat penting 
agar pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah lebih 
optimal. KPAI menyatakan bahwa adanya frasa "dalam hal diperlukan" 
dalam Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak telah mengurangi makna 
pentingnya KPAID di daerah. Selain itu, KPAID Kabupaten Bandung Barat 
beranggapan bahwa tidak dibentuknya KPAID karena masih adanya 
kekhawatiran di daerah bahwa dengan dibentuknya KPAID maka dinas 
perlindungan Anak yang ada di daerah akan merasa diawasi kinerjanya. 
Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh DP3AK Provinsi Jawa 
Timur yane menyatak;m bahwa KPAID tidak dibentuk di Jawa Timur dan 
tidak perlu dibentuk karena fungsi pengawasan juga telah dilaksanakan 
oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur. Selain itu, terdapat keterbatasan 
anggaran daerah untuk membentuk KPAID tersebut di Povinsi Jawa 
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Timur. Hal senada juga disampaikan oleh DP3AK Provinsi Jawa Barat 

yang mengemukakan bahwa terdapat potensi tumpang tindih 

kewenangan dengan DP3AK Provinsi Jawa Barat apabila KPAID dibentuk. 

Oleh sebab itu, KPAID di Provinsi Jawa Barat tidak dibentuk. 

Adapun dalam kaitannya dengan pembentukan KPAID, 

Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangannya tentang 

perlu atau tidaknya pembentukan KPAID di dalam Putusan Nomor 

85/PUU-XVll/2019 yang selengkapnya berbunyi: 

"Mahkamah berpendapat pain penting dari ketentuan tersebut 
adalah frasa "untuk mendukung pengawasan atas 
penyelenggaraan perlindungan anak di daerah" apokoh untuk 

melaksanakan dukungan tersebut akan dibentuk dalam 
kelembagaan tersendiri atau tidak, diserahkan sepenuhnya 
kepada pemerintah daerah. Karena UU Perlindungan Anak 
menyerahkan sepenuhnya pembentukan kelembagaan tersebut 
kepada pemerintah daerah. Pembentukan kelembagaan apapun 
di daerah harus merujuk pada seluruh regulasi yang terkait 
dengan pembentukan lembaga, organ atau perangkat di daerah 

agar tidak terjadi proliferasi kelembagaan sebagaimana pernah 
terjadi di era awal pelaksanaan otonomi seluas-luosnya di bawah 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah. Terlebih jika lembaga-lembaga tersebut kemudian soling 
bertumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
maka tujuan pembentukan lembaga tidak akan optimal yang pada 

akhirnya bermuara pada pemborosan keuangan negara. 

Sementara nu, terkait dengan salah satu care business KPAI 
adalah melakukan pengawasan terhadap pe/aksanaan 
perlindungan don pemenuhan hak anok sebogaimona teloh 
dinyatakan dalam Paso/ 76 huruf a UU Perlindungan Anak. 
Sementara itu pula, berdasarkan pembagian urusan pemerintahon 
konkuren, tidak disebutkan kewenangan daerah melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan 
hak anak karena lingkup kewenangan daerah meliputi 
pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA), penguatan 
kelembagaan penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup 
anak, pencegahan kekerasan terhadap anok, dan penyediaan 
layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Namun 
demikian, seka/ipun tugas pengawasan terhadap pelaksanaan 
perlindungan dan pemenuhan hak anak tidak disebutkan secara 
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spesifik sebagai tugas pemerintah daerah, bukon berarti daerah 
te.-leµus .SUfrlO seAuii Ju,·; µeiulc.su,1uu1i fu,;gsi 1Jtd'1lgowuso11. Doluo; 

konteks pelaksanaan otonomi daerah, fungsi pengawasan 
merupokan fungsi yang inheren do/am penyelenggaraan 
pemerintahan. 

Bohkon, ha/ demikian senontioso diteqaskan do/am setiap 
u11da11g-undany oemertntobo« daerab. Posal 7 ayat (1} UU 
23/2014 yang meneqoskon, "Pemerimah Pusat melakukan 
pembinaan don pengawasan terhadap penye/enggaraan Urusan 
Pemerintahan oleh Daerah". Pembinaan dan pengawasan ini 
dilokukan menteri/pimpinan lembaga terkait dengan urusan 
µ�11,e,-;,,tuhu,1 te, sebut. Lebi/1 lunjul, dulun» PU:Juf 91 UU 23/2014 

ditambahkan pula, "Dalam melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahon 
yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota don Tugas 
Pembantuan oleh Daerah kabupaten/koto, Presiden dibantu oleh 
gubt:"f1lu1 sebogui wu/...il Pe,,1e1i11tul, Pusut". 

0/eh kareno urusan perlindungan onok merupakan urusan 
wajib daerah yang tidok terkoit dengan pe/ayanan dosar maka 
secara berjenjang pemerintah pusat melokukon pembinaan don 
pengawasan terhadap oelaksonoan urusan tersebut. Dalam 
konteks inilah, KPAI seharusnya bersinergi dengan pemerintah 
daerah agar hak konstitusional anak dapat semakin terjamin 
dan terpenuhi. 

0/eh kareno itu, do/ii para Pemahan yang memahan agar 
fv1uhku11;uh iiiCnan;ba,'iA:aii frasa ''tcr,11usuk Ku11>isi PcrJir,dungan 
Anak Daerah" dalam Pasa/ 74 ayat (1) UU Perlindungan Anak 
terlebih lagi jika ha/ tersebut didalilkan para Pemahan agar wajib 
dibentuk a/eh daerah {Posa/ 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak} 
ado/ah dalil yang tidok mendasar. Namun demikian, sesuai dengan 
anrar;at Pasal 74 ayat {Z} UU Perfi,,du,1gan Anuk, daeruh dapo: 
membentuk kelembagaan dimaksud sepanjang dibutuhkan aleh 
daerah yang bersangkutan sesuai dengan situasi dan kondisi 
serta kompleksitas persoalan perlindungan anak di daerah. 
Kebutuhan demikian sekaligus menjawab arnanat Posa/ 288 ayat 
(2} UUD 1945. Giel; karenanvo, pen-;bc,1tuku,1 KPA/D berdasorkan 
Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak tidakloh dimaksudkan 
untuk menggerus kewenangan daerah atas penyelenggaraan 
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suatu urusan pemerintahan yang telah diserahkan sebagai urusan 

daerah, in casu urusan perlindungan anak. 

Dengan demikian Mahkamah berpendapat, tidak terdapat 

persaalan inkanstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (1) don ayat (2) 

UU Perlindungan Anak sehingga dolil para Pemahan tidak 

beralasan menurut hukum." 

Oleh karena itu, maka guna sejalan dengan pandangan hukum 
Mahkamah Konstitusi tersebut maka pembentukan KPAID tetap bersifat 
"tidak wajib" dan bergantung pada kebutuhan daerah tersebut yang 
bergantung pada situasi, kondisi, dan kompleksitas persoalan 
perlindungan anak di daerah. Meskipun KPAID tidak dibentuk di daerah, 
hal tersebut tidak akan mengingkari pengawasan penyelenggaraan 
perlindungan di daerah. Sebab, KPAI seharusnya dapat berkoordinasi 
dengan pemerintah daerah dalam hal pengawasan penyelenggaraan 
perlindungan anak agar pelaksanaannya menjadi lebih optimal di 
daerah. 

12. Pelaksanaan Kebiri Kimia 

Pasal 81A ayat (4) UU Perlindungan Anak mengatur bahwa 
"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan 

rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah." Tindak Ian jut dari 
adanya pengaturan tersebut maka pada tanggal 7 Desember 2020, 
pemerintah menerbitkan PP Kebiri Kimia yang pada pokoknya mengatur 
tentang pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi 
elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan 

seksual terhadap Anak. 

Dalam pelaksanaannya, penjatuhan tindakan kebiri kimia telah 
diputuskan oleh beberapa hakim melalui putusannya. Salah satunya 
adalah Putusan PN Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk yang 
menjatuhkan sanksi kebiri kimia kepada pelaku pemerkosaan terhadap 
9 (sembilan) orang Anak di Mojokerto. Pada saat ini, putusan tersebut 
telah inkracht dan pelaku saat ini masih menjalani hukuman pidana 

penjara. 

Menurut Kejaksaan Negeri Mojokerto31 selaku pihak yang 
melaksanakan eksekusi Putusan PN Mojokerto Norn or 
69/Pid.Sus/2019/PN Mjk menyatakan bahwa pelaksanaan putusan 

31 Kejaksaan Negeri Mojokerto menyampaikan pandangannya pada saat Tim Pemantau 

Pelaksanaan UU Perlindungan Anak berdiskusi dengan PN Mojokerto pada tanggal 18 Februari 

2021 di Kantor PN Mojokerto. 
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kebiri kimia tersebut belum dapat dilaksanakan karena masih terkendala 
dari i:-,ihak iDi yang b-eh:ii'r1 tti€1tgt:rti metode yang 5ehaiusnya da:a.-ri 

melaksanakan kebiri kimia tersebut. Kejaksaan Negeri Mojokerto juga 
menyatakan bahwa meskipun telah ada PP Kebiri Kimia, pengaturan 
mengenai tata cara pelaksanaan kebiri kimia tersebut masih belum jelas 
mekanismenya. Selain itu, Polda Sulsel memberikan pandangan bahwa 
pelaksanaan kcbiii kirr,ia bertentangan der.gat, 5un1pah dan kode etik 
kedokteran. Sebab, tindakan kebiri kimia merupakan bentuk hukuman 
dan bukan pelayanan medis. Sedangkan, dalam sumpah dan kode etik 
kedokteran disebutkan bahwa dokter merupakan pelayan medis yang 
menyembuhkan serta untuk kepentingan kemanusiaan. Selain itu juga 
belum ada peraturan ya1.g khusus illtnuojuk tenaga med.s khusus atau 
dokter khusus yang disertifikasi secara khusus sebagai eksekutor 
tindakan kebiri kima tersebut. 

Dengan demikian, guna mengatasi permasalahan tersebut maka 
pemerintah melalui Kementerian Kesehatan agar segera menerbitkan 
petunjuk teknis terkait pelaksanaan tindakan kebiri kimia termasuk 
pengaturan tentang adanya sertifikasi khusus bagi dokter atau tenaga 
medis selaku eksekutor tindakan kebiri kimia. Hal ini agar pengaturan 
kebiri kimia yang ditujukan sebagai upaya pencegahan (preventi.f) 
kepada bagi pelaku kekerasan seksual terhadap Anak tersebut dapat 
dilaksanak secara efektif sesuai dengan tujuannya. 

C. Pendanaan 

1. Pendanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak 

Pasal 71E ayat (1) UU Perlindungan Anak mengatur bahwa 
"Pernerintoh dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan 
dana penyelenggaraan Perlindungan Anak". Lebih lanjut dalam ayat (2) 
disebutkan bahwa "Pendonaan penyelenggaraan Perlindungan Anak 
sebagaimana dimaksud µuda c,yut {1) bersomber dori: Ar,ggarcn1 
Pendapatan dan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan don Belanja 
Daerah; dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat; 3) Sumber 
dona lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c dike/ala sesuai dengan ketentuan peraturan perundong 
uf1du11gu,,." 

Meskipun dalam Pasal 71E ayat (1) secara tegas menyebutkan 
bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 
menyediakan dana penyelenggaraan perlindungan anak. Akan tetapi, 
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dukungan anggaran tersebut dalam implementasinya masih sangat 
minim. Dit. Rehsos Kemensos menyatakan bahwa dukungan anggaran 
khususnya dalam hal penyediaan lembaga rehabilitasi untuk Anak masih 
sangat minim dan belum menjadi prioritas oleh pemerintah daerah, 

termasuk juga dalam hal penanganan anak terlantar. Padahal, merujuk 
pada Pasal 55 UU Perlindungan Anak telah mengamanatkan kewajiban 
bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan 
pemeilharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di 
dalam lembaga maupun di luar lembaga. 

Namun, hinggat saat ini penyelenggaraan pemeliharaan dan 
perawatan anak terlantar masih terkendala. Sebab, meskipun 
pemerintah pusat telah memberikan bantuan di Tahun 2019 melalui 
mekanisme OAK akan tetapi pelaksanaannya belum optimal. Sehingga, 
pemerintah kembali merencanakan anggaran di Tahun 2021 untuk 
dilaksanakan bantuan melalui OAK di Tahun 2002. Dit. Rehsos Kemensos 
juga mengemukakan bahwa berdasarkan hasil data Respons Kasus Dit. 
Rehsos Kemensos Tahun 2020 terdapat 17.928 kasus yang ditangani 
oleh Peksos yang tentunya sangat membutuhkan dukungan anggaran 
yang tidak sedikit. Namun, minimnya anggaran dalam pendampingan 
sosial menyebabkan penanganan terhadap Anak tersebut belum bisa 

berjalan efektif. 

Selain persoalan anak terlantar, dukungan anggaran pemerintah 
dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan perlindungan 
anak khususnya terkait Anak yang memerlukan perlindungan khusus 
yang ketentuannya diatur dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak juga 
masih menjadi persoalan. Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto 
menyatakan bahwa sumber dana yang mendukung pelaksanaan 
penyelenggaraaan perlindungan anak dari APBN, APBD, maupun dari 
sumber dana yang sah lainnya belum efisien dan optimal. Hal ini dapat 
dilihat masih banyaknya Anak yang memerlukan perlindungan khusus 
terutama dari keluarga yang kurang mampu belum mendapat 
kepedulian dari pemerintah baik berupa tali asih atau hal lain yang 
sifatnya membantu. Bantuan tersebut sangat dibutuhkan guna sebagai 
upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka mendukung 
penyelenggaraan perlindungan Anak yang memerlukan perlindungan 
khusus seperti anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan 
fisik dan/atau psikis, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, 
Anak Penyandang Disabilitas, anak dalam situasi darurat, anak dengan 
HIV/AIDS, dan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. 
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Sejalan dengan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, DP3A 
Kc:1tupatef• iviaros ffTE-iiguii:gkaµ�a11 tahwa pendanaan penytdenggaraan 
perlindungan anak di Pemerintah Daerah Kabupaten Maros belum 
optimal dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan anak. Selain 
itu dukungan berupa dana CSR juga belum berjalan secara optimal. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan 
perlindungan anak balk -daii APBr._ maupun APBD 1,y·atarrya juga belum 
mampu memenuhi penyelenggaraan perlindungan anak yang optimal. 
Selanjutnya, Di Kabupaten Maros juga ditemukan banyak Anak dari 
keluarga tidak mampu yang membutuhkan bantuan sosial namun belum 
bisa mendapatkan haknya dikarenakan terbatasnya APBD. Hal tersebut 
menunjukkan bahwd i•iasih belum ter:a-ksananya µc:r,1er.uhan hak-hak 
Anak. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka belum 
adanya komitmen dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk 
memprioritaskan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan 
anak. Belum adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam 
memprioritaskan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan 
anak tersebut salah satunya juga disebabkan karena persoalan Anak 
masuk dalam Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan 
oelayanan dasar. Dimana dalam Pasal 24 UU Pemda menyebutkan 
bahwa untuk Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan 
pelayanan dasar, pemerintah daerah harus melakukan pemetaan 
dengan mempertimbangkan kemampuan dan prioritas daerah. Hal 
tersebut memberi arti bahwa penyelenggaraan perlindungan anak di 
daer21h s�ne�t bere.;intt1ng p�da komitm':'n dari pemerintah daerah 
tersebut akan menjadikan persoalan perlindungan Anak sebagai 
prioritas atau tidak. 

Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen dari 
pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajibannya 
khususnva terkait penycdiaan p-enyelcnggaraan pcr:ir,duogar, anak balk 
dari APBN maupun APBD. Penganggaran untuk penyelenggaraan 
perlindungan anak ini harus menjadi prioritas baik bagi pemerintah 
maupun pemerintah daerah gun a terjaminya efektivitas 
penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, pemerintah dan 
pemertntah daerah laior.ya Juga dapat n1engop-tin1alkan sumber dana 
lainnya diluar APBN atau APBD yaitu sumber dana lain yang sah dan 
tidak mengikat yang dapat diperoleh salah satunya dengan menjalin 
kerjasama dengan Dunia Usaha. Kerjasama tersebut tentunya dapat 
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mendukung pelaksanaan penyelenggaraan 
perlindungan Anak lebih optimal. 

pemenuhan dan 

2. Dana Desa 

Desa pada saat ini dihadapkan pada permasalahan yang 
kompleks terkait perlindungan Anak. Sebagai entitas lembaga pelayanan 
publik yang langsung berhadapan dengan masyarakat, desa menjadi 
garda terdepan menangani kasus-kasus perlindungan Anak. Kekerasan 
pada Anak dan perempuan dalam beragam bentuk seperti kekerasan 
fisik, psikis, seksual, dan emosional sebagian besar terjadi di wilayah 
desa. Namun, pemerintah desa kurang dipersiapkan untuk merespons 
permasalahan-permasalahan terhadap Anak yang belakangan ini kian 
marak. Letak permasalahannya ialah desa tidak memiliki perangkat 
kelembagaan yang memadai untuk merespons berbagai kasus 
perlindungan Anak. Selain tidak adanya perangkat desa atau lembaga di 
desa yang fokus pada kesejahteraan dan perlindungan Anak, anggaran 
yang dialokasikan untuk kegiatan perlindungan Anak juga sangat minim. 
Banyak perangkat desa yang tidak berani mengalokasikan dana desa 
untuk merespons kasus-kasus perlindungan Anak. Padahal, jika melihat 
aturan yang ada, dana desa dapat dialokasikan untuk perlindungan 
Anak. 

Menurut Akademisi FH UNPAD dalam implementasinya terdapat 
beberapa kendala dalam pengalokasian anggaran dana desa untuk 
kegiatan perlindungan Anak. Pertama, belum ada aturan yang bersifat 
konkrit yang mengamanatkan pengalokasian dana desa yang ditujukan 
pada perlindungan Anak, sehingga aparat desa takut menyalahi aturan. 
Kedua, meskipun terdapat Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat {KAUR 
Kesra) yang mengurus masalah-masalah sosial di desa akan tetapi belum 
memiliki tupoksi khusus tentang penanganan masalah perempuan dan 
Anak. Ketiga, masih kurangnya pembekalan dan pengetahuan aparat 
desa tentang permasalahan perlindungan Anak dan dalam 
implementasinya fokus penggunaan dana desa masih tertuju pada 
masalah infrastruktur dan belum pada kesejahteraan Anak. 

Terkait dengan alokasi dana desa dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak dari sisi pengaturan tidak diatur secara tegas dalam 
UU Perlindungan Anak. Sebab, UU Perlindungan Anak hanya 
menyebutkan bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan perlindungan 
anak hanya bersumber dari APBN; APBD; dan sumber dana lain yang sah 
dan tidak mengikat. Pengaturan mengenai dana desa yang dapat 
dimanfaatkan guna mendukung penyelenggaraan perlindungan anak 
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diatur dalam Permendesa Penetepan Prioritas Penggunaan Dana Desa. 
Da:an-, pe1atuia(1 tersebut dijeia-skan b-at",wa. daf"ra desa dip-riuritaskan 
untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
desa yang secara harfiah terdapat peluang bagi desa mengalokasikan 
sebagian anggarannya untuk perlindungan anak. 

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka terbuka peluang bagi 
desa untuk 2 (dua) ha:, yaitu pci1geii1bangar. sarana prasarana 
perlindungan Anak seperti pembangunan gedung untuk Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD), sanggar Anak, rumah pintar, dan rumah aman 
Anak. Desa harus didorong untuk tidak hanya membangun sarana 
prasarana seperti jalan desa, jembatan, dan balai desa tetapi juga harus 
dldorong untuk n1engatukasika-P, df"1ggara1, khususnva untuk 

pembangunan sarana dan prasarana perlindungan Anak. Selain itu 
terkait dengan pemberdayaan masyarakat, dana desa juga dapat 
dialokasikan untuk penguatan kader-kader pembangunan desa 
khususnya pemerhati Anak dan aktivis hak Anak yang ada di desa. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu adanya 
petunjuk teknis sebagai dasar acuan bagi pemerintah desa agar dapat 
mengalokasikan dana desa untuk penyelenggaraan perlindungan anak. 
Petunjuk teknis tersebut [uga harus mengatur tentang jumlah 
prosentase minimal dari dana desa yang dapat dialokasikan untuk 
program-program perlindungan Anak. Hal ini dimaksudkan agar 
pemerintah desa juga dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak melalui dukungan dana desa yang dapat 
dimanfaatkan untuk pelaksanaan perlindungan Anak di desa. Hal 
tersebut juga senada dengan yang dikemukakan oleh Akademisi FH 
UNPAD yang menyatakan bahwa perlu adanya petunjuk teknis dari 
pemerintahan yang lebih tinggi (kabupaten/kota) yang dapat dijadikan 
acuan oleh pemerintah desa khususnya dalam mengalokasikan dana 
desa dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 
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O. Sarana dan Prasarana 

Oalam aspek sarana dan prasarana berdasarkan kajian dan evaluasi 
pemantauan UU Perlindungan Anak, terdapat beberapa permasalahan 
sebagai berikut: 

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Data Penvelenggaraan 

Perlindungan Anak 

Pasal 22 UU Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa 
"Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan 
bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan 
ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan 
perlindungan onok". Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 22 UU 
Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan 
"dukungan sarana dan prosarono", misalnya sekalah, lapangan 
bermain, lapangan alahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan 
kesehotan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat 
penitipan Anak, termasuk optimolisasi dari unit pelaksana teknis 
penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah". Merujuk 
pada ketentuan tersebut, memberi arti bahwa tanpa adanya dukungan 
sarana, prasarana, dan ketersediaan SOM upaya-upaya 
penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh 
Penyelenggara Perlindungan Anak tidak akan berjalan optimal. 

Pasal 4 UU Perlindungan Anak mengatur salah satu hak Anak 
yakni berhak untuk dapat berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan. Pemenuhan terhadap hak Anak 
untuk berpartisipasi tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian PPPA 
dengan membentuk Forum Anak yang merupakan organisasi anak yang 
dibina oleh Kementerian PPPA untuk menjembatani komunikasi dan 
interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia 
dalam rangka pemenuhan hak partisipasi Anak. Penyelenggaraan Forum 
Anak tersebut juga ditindaklanjuti dengan komitmen dari pemerintah 
dalam hal ini Kementerian PPPA dengan menerbitkan Permen PPPA 
Penyelenggaraan Forum Anak. Dalam Permen PPPA Penyelenggaraan 
Forum Anak tersebut menyebutkan bahwa Forum Anak merupakan 
salah satu sarana untuk Anak dalam berpartisipasi dan menyampaikan 
pendapatnya dalam setiap tahapan pembangunan. Forum Anak tersebut 
dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi, 
kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Menurut Asdep 
Pemenuhan Hak Sipil, lnformasi, dan Partisipasi Anak Kementerian PPPA 
dalam pelaksanaan Forum Anak tersebut khususnya di daerah masih 
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terkendala karena minimnya dukungan sarana dan prasarana 
pendukung, sepertl niasih terdapat Forum Anak Daerah yang beh.11Y1 

memiliki tempat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

Selain Partisipasi Anak, Pasal 9 ayat {1) UU Perlindungan Anak 
juga menyebutkan bahwa Anak berhak untuk memperoleh pendidikan 
dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat 
kecerdasannya. Namun dalam pelaksanaannya, menurut Asdep 
Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian PPPA yang pernah 
melakukan kajian pada Tahun 2016 mengenai perlindungan anak 
kelompok minoritas dan terisolasi di Indonesia yang mengambil 
sornp!Jng data di Suku 83:jo yang tersebar di timur Ka!!mantanr Sulawesl, 
dan Nusa Tenggara diperoleh data bahwa sarana dan prasarana 
pendukung bagi Anak dalam memperoleh akses pendidikan di daerah 
daerah tersebut masih sangat minim. 

Selanjutnya, terkait Anak yang memerlukan perlindungan khusus 
y·ang sa:ah satunva a-cta:ah AB�{ juga dijun1pai persoalan yang sama. 

Pengaturan ABH tersebut diatur secara eksplisit di dalam UU SPPA. 
Dimana Pasal 1 angka 2 UU SPPA menyebutkan bahwa ABH merupakan 
Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak 
pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam proses sistem 
peradllan pidana A11ak, terdapat �cn1baga-h:n1baga yaiig berperan guna 
mendukung proses peradilan pidana ABH yang meliputi LPKA, LPAS, dan 
LPKS serta ruang pelayanan khusus Anak. Namun, menurut Asdep 
Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian PPPA penanganan ABH 
di daerah masih terkendala karena minimnya ketersediaan LPKS/LKSA, 
LPKA, LPAS da-11 rudfrg peidydndfl khuSu!> .Anctk di Pul1�-Puift!S, yc:1r'1g aJd 

di daerah. Hal tersebut juga senada dikemukakan oleh Dit. Rehsos 
Kemensos dan Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan Kementerian 
PPPA. 

Kendala dalam hal ketersediaan LKSA salah satunya terjadi di 
Provinsi Jawa Timur, dlmana DP3AK Pruv·insi Jswa Timur dan Akademtsl 
FH UNAIR menyatakan bahwa dari 1.706 LKSA yang ada di Provinsi Jawa 
Timur hanya sekitar 760 LKSA yang telah terakreditasi sedangkan 845 
LKSA lainnya belum terakreditasi. Hal tersebut yang kemudian 
menyebabkan ketidakjelasan teknis dalam penanganan anak yang 
tingga{ di LKSA tersebut, Lain haJnyc1 d-e:r.gan Pruvinsi Sulawesi Selatan 

dimana LBH Makasasar menyatakan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan 
khususnya di Kota Makassar hanya memiliki 1 (satu) LPAS dan LPKA yang 
mengakibatkan seringkali anak pelaku tindak pidana harus dititipkan di 
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lembaga permasyarakatan untuk orang dewasa. Minimnya ketersediaan 
LPAS dan LPKA ini menunjukkan belum adanya komitmen dari 
pemerintah daerah dalam memenuhi dukungan ketersediaan sarana 
dan prasarana untuk ABH di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, Polda 
Sulsel juga mengemukakan bahwa dalam hal penanganan ABH di tingkat 
Polres masih banyak yang belum dilengkapi dengan ruang pelayanan 
khusus anak yang mengakibatkan pada saat pemeriksaan anak korban 
masih seringkali tergabung dalam 1 (satu) ruangan dengan perkara yang 
lain. Hal ini tentunya akan berdampak pada psikis anak korban yang 
menjalani proses pemeriksaan tersebut. Dinsos Kabupaten Mojokerto 
dan Dinsosnakertrans Kabupaten Maros juga mengemukakan bahwa 
khusus untuk penanganan anak korban kekerasan maupun anak 
terlantar juga masih terkendala karena belum adanya rumah aman Anak 

(shelter). Rumah aman Anak (shelter) tersebut sangat dibutuhkan 
karena dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk pembinaan, 
pelatihan, dan penanganan baik terhadap anak korban kekerasan 
maupun anak korban penelantaran. 

Selain persoalan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung 
penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dikemukakan di atas, 
persoalan juga terjadi dari sisi data penyelenggaraan perlindungan anak. 
lsu perlindungan anak umumnya merupakan isu lintas sektoral yang 

melibatkan banyak pihak baik pada tingkat pusat maupun daerah dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak. lmplikasi dari keterlibatan banyak 
pihak dalam penyelenggaraan perlindungan anak tersebut berdampak 
pada data baik dalam hal penanganan anak korban perlakuan salah dan 
penelantaran maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus. 

Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian PPPA dan Asdep 
Perlindungan Anak dari Kekerasaan Kementerian PPPA mengemukakan 
bahwa data-data tersebut belum terintegrasi dengan baik yang 
kemudian menimbulkan banyaknya perbedaan data yang dimiliki baik 
pada tingkat pusat maupun daerah. Asdep Perlindungan Anak dari 
Kekerasan Kementerian PPPA berpandangan bahwa perbedaan data 
tersebut dikarenakan belum adanya 1 (satu) institusi yang khusus 

menaungi data-data tersebut untuk dapat terintegrasi secara optimal. 

Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan 
komitmen dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan 
kewajiban dan tanggung jawabnya secara optimal guna memenuhi 
kebutuhan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung 
penyelenggaraan perlindungan anak. Ketersediaan sarana dan 
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prasarana pendukung tersebut sangat penting dikarenakan tidak hanya 
sebagal bentuk komitmen dari �..-•�rir1tdh n1aupu.-. pen1eri1-.tah daerah 

dalam melaksanakan kewajibannya melainkan juga sebagai salah satu 
bentuk hadirnya negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam 
rangka mewujudkan upaya-upaya pemenuhan terhadap hak-hak Anak. 

Selain itu, dengan kompleksnya isu perlindungan anak yang 
melibatkan banvak kementerlan/lembaga terkait baik pada tingkat 
pusat maupun daerah maka diperlukan penguatan dari sisi koordinasi 
dan kerjasama agar dalam pelaksanannya penyelenggaraan 
perlindungan anak dapat dilaksanakan secara terpadu dan tidak secara 
parsial. Koordinasi dan kerjasama tersebut juga perlu dilakukan 
I . L . · - · · - · - · · -  .J - l - - -  L._I · - - · - - : _ .._  :_._ .J - .&. -  - - - -  ...1 - .a. -  ....1-.a.- - - - - 1 .  ' - - - • - - · -  
1\IJU::)U::)JJYd UdldHI lldl J,.1t:ngnn .. t:g1 d:::tldl I Ud\d dl5dl Udld-Ud\d dlldl\ I\.UI Udl I 

kekerasan, anak korban penelantaran, maupun anak yang memerlukan 
perlindungan khusus lainnya dapat terintegrasi dengan baik. 

2. Kualitas dan Kuantitas SOM Penyelenggara Perlindungan Anak 
.... _ - - · - · -  - - - - - - - - -  - - - • :  •  .J  . . .  -  - · - - · ·  · · -  - -  - - - - - - - · ·  · - - -  . :  :_ rt:11yt:n::11sgc:11c:1c:111 )Jt:'llHIUUll!;dll dlld ... YdUlS, llldlllJJU lllt:'lljdllll l l  

kepastian hukum tentunya ditunjang oleh beberapa faktor yang salah 
satunya adalah ketersediaan SDM. Ketersediaan SDM baik secara 
kualitas maupun kuantitas menjadi salah satu faktor yang memegang 
peranan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan perlindungan 
anak s-=::ah1 :;ara,1c1 dan prasarana µe.-,dukung. Sebab, datam 

menjalankan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan SDM 
dengan kuantitas yang cukup dan kualitas yang tepat agar pelaksanaan 
penyelenggaraan perlindungan anak tersebut dapat dilaksanakan secara 
efektif dan optimal. 

Kualitas SDM tentunya tidak hanya terikat pada latar belakang 
pendidikan SDM tersebut melainkan juga bergantung pada kualitas diri 
dan keterampilan yang dimiliki oleh tiap-tiap SDM tersebut. Sedangkan 
dalam hal kuantitas SDM, maka pengalokasian SDM tersebut harus 
dipetakan secara tepat dan terukur guna memenuhi kebutuhan yang 
akan dicapai. Hal ini yang dikenal dengan manajemen SDM. Dalam 
manajemen SDM, terdapat beberapa hal yang penting untuk 
diperhatikan guna menghasilkan SDM yang mempuni baik dari segi 
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ketersediaan (kuantitas) maupun kualitasnya. Beberapa hal penting 

dalam manajemen SDM tersebut, di antaranya32: 

a. Planning 

Planning merupakan suatu proses perencanaan tentang suatu 

yang akan dilakukan dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan. 

Perencanaan menjadi suatu hal yang penting karena perencanaan 

merupakan penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu 

hasil yang diinginkan, dengan memperhatikan hal-hal seperti 

tindakan yang harus dikerjakan; sebab tindakan itu mengapa harus 

dikerjakan; dimana tindakan tersebut harus dikerjakan; kapan 

tindakan itu harus dikerjakan; siapa yang akan mengerjakan 

tindakan tersebut; dan bagaimana cara melaksanakan tindakan 

tersebut. 

b. Organizing 

Organizing adalah suatu bentuk kerjasama antara SDM yang 

terjadi secara terstruktur dalam mencapai sasaran tertentu atau 

sejumlah sasaran. Dimana sasaran tersebut yang sebelumnya telah 

ditentukan dalam tahap planning/perencanaan. Berdasarkan 

kebutuhan sesuai dengan perencanaan awal maka diperlukan 

struktur kerjasama SDM untuk melakukan kegiatan dalam mencapai 

tujuan. 

c. Actuating 

Setelah melalui tahap perencanaan dan pengorganisasian 

yang tepat maka perlu diperkuat dengan pelaksanaan kerja. Hal ini 

baru dapat dilakukan setelah struktur SDM telah tersusun, maka 

kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing 

masing dengan berpedoman pada arah yang telah ditetapkan pada 

tahap perencanaan sebelumnya. 

d. Controlling 

Selama pelaksanaan program tersebut, tentunya akan ditemui 

berbagai situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi proses 

pencapaian tujuan dari kegiatan tersebut. Dalam situasi tersebut, 

maka diperlukan proses manajemen berikutnya yaitu proses 

32 Hari Wicaksono, 2011, Ana/isis Hubungan Kualitas SDM PNS dan Kinerja Pemerintah 

Kobupaten Madiun, https://core.ac.uk/download/pdf/16507338.pdf yang diakses pada tanggal 

5 Maret 2021 pukul 19.53 WIB. 
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controlling atau pengawasan. Pengawasan tersebut menjadi 
- - · · L " - -  I.I  - .J - 1 - - -  i  - - · · ·  - - L - - " • • · •  ' " • · · -  J i l _ l  I _ .  
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dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal yang dikehendaki. 

Dengan memperhatikan proses demi proses dalam pelaksanaan 
manajemen SDM tersebut, maka akan menghasilkan SDM yang tidak 
hanya memiliki ketercukupan dari segi jumlah tapl juga mampu 
menghasilkan SDM-SDM yang berkualitas secara kompetensi. 

Pasal 22 UU Perlindungan Anak mengamanatkan kewajiban dan 
tanggung jawab bagi negara, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk 
memberikan dukungan yang salah satunya dalam hal ketersediaan SDM 
dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketersediaan SDM yang 
dimaksud disini mencakup SDM yang tercukupi dari segi jumlah dan juga 
SDM yang memiliki kompetensi yang mempuni guna menjamin 
efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam pelaksanaannya 
di lapangan, ketersediaan SDM baik dari segi jumlah maupun kualitas 
SDM tersebut masih sangat minim. Hal ini yang kemudian berdampak 
pada tidak optimalnya penyelenggaraan perlindungan anak. 

Pasal 59A UU Perlindungan Anak mengatur bahwa salah satu 
bentuk perlindungan khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya 
pt=iiddi"1·,µingarr p-siku5usia: pada saat p-e.-.gubatan saiY1µai dengaii 

pemulihan. Dalam pelaksanaannya, pendampingan ini dilakukan oleh 
Peksos yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. 
Namun, menurut Dit. Rehsos Kemensos menyatakan bahwa jumlah 
Peksos masih sangat minim sehingga belum mampu memenuhi 
1 . - L  . .  .a.  . .  L - -  - - - - - - - · · - · ·  • · - · · · ·  " · - - ' -  - - - - - -  •.. a..: .••• I n • .J .  "T" . L  . .  -  -,,....,,... I\CUULUlldll t,JClldlllSdlldll l\d:,u:, MJldl\ :,cl.did uµuHldl. rdUd I dllUII .LU.LU, 

Peksos yang menangani anak yang memerlukan perlindungan khusus 
hanya berjumlah 770 orang Peksos untuk menangani sejumlah 17.923 
kasus Anak33. Keterbatasan jumlah Peksos tersebut tentunya berdampak 
pada keterbatasan akses dalam hal rehabilitasi sosial yang dilakukan 
I . - - - - - - · - - · - · - •  L  •.• 1 • . . • • • . •  - - - - i  .. .a. .  ..._ : .C I . I  . • . • . • . •  Ji .J • • • •  -L ..J . 1 . - -  

1\dlCIJd 111c11n::11ul\dn 1e1yd11d11 ydttg nn.cgtd\11 l\11u;-:,,u:,11yd u1 Udt::ldll  Udldlll  

hal pendidikan, kesehatan, dan juga pendampingan hukum terhadap 
Anak. 

Keterbatasan jumlah Peksos tersebut juga dialami oleh Provinsi 
Jawa Timur, dimana menurut DP3AK Provinsi Jawa Timur dan Dinsos 
Kabupaten Mojokerto hanya terdapat 1 (satu) Peksos di Kabupaten 
Mojokerto untuk menangani semua permasalahan kasus Anak di 18 

33 

Data diperoleh dari hasil diskusi dengan Dit. Rehsos Kemensos pada tanggal 28 Januari 2021. 
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(delapan belas) kecamatan. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan 

khususnya Kabupaten Mares hanya terdapat 4 (empat) Peksos yang 
memiliki ruang lingkup tugas meliputi 14 (empat belas) kecamatan. 
Keterbatasan jumlah Peksos tersebut berdampak pada tidak optimalnya 
penanganan pendampingan yang dilakukan terhadap kasus Anak. 
Perbedaan jumlah Peksos yang ada di Kabupaten Mojokerto dan 
Kabupaten Mares tersebut menunjukkan bahwa persoalan pemerataan 
Peksos di seluruh kabupaten/kota di Indonesia juga masih menjadi 
kendala. 

Menurut Polda Sulsel, dalam proses penyidikan dan penyelidikan 
kasus Anak misalnya sangat diperlukan Peksos. Namun, minimnya 
ketersediaan Peksos di tingkat kabupaten/kota tersebut berdampak 
pada terkendalanya proses penyidikan dan penyelidikan dikarenakan 

adanya keterlambatan Penyidik dalam menerima laporan sosial dari 
Peksos. Selain Peksos, ketersediaan SDM lainnya dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak yang tidak kalah penting salah 
satunya adalah Psikolog. Namun, dalam pelaksanaannya ketersediaan 
Psikolog di tingkat kabupaten/kota juga masih sangat terbatas. Polda 
Sulsel menyatakan bahwa peran Psikolog sangat penting dalam proses 
penyidikan dan penyelidikan namun ketersediaannya di tingkat 
kabupaten/kota masih sangat terbatas. Hal yang sama juga 

dikemukakan oleh LBH Makassar bahwa ketersediaan Psikolog dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak khususnya di Provinsi Sulawesi 
Selatan belum cukup memadai. 

Persoalan lainnya khusunya terkait dengan ABH seringkali 
terkendala dikarenakan minimnya ketersediaan SDM baik dari segi 
kuantitas maupun kualitas Penyidik Anak, Jaksa Anak, dan Hakim Anak. 
Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan Kementerian PPPA 

mengemukakan bahwa belum semua kantor Palisi memiliki Penyidik 
Anak yang tersertifikasi begitu pula dengan Jaksa Anak dan Hakim Anak 
yang tersertifikasi. Seperti misalnya di Provinsi Jawa Barat khususnya di 
Polda Jabar dan di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Polda Sulsel 
sampai dengan saat ini masih terkendala pada minimnya Penyidik Anak 
yang tersertifikasi. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan 
permasalahan ketika pada proses penyidikan seringkali dipermasalahkan 
oleh pihak-pihak terkait seperti Advokat. Terhadap permasalahan 
tersebut, Asdep Pemenuhan Hak Sipil, lnformasi, dan Partisipasi Anak 
berpandangan bahwa seringkali dalam pelaksanaannya SDM-SDM yang 
sudah tersertifikasi dipindahtugaskan ke daerah yang lain yang 
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kemudian berdampak pada kurangnya SDM yang telah tersertifikasi di 
.., .,_ .._ _ ,  L  L  

lt:'1111,Jdl lt:l::>t:UUl. 

Terhadap permasalahan tersebut, maka diperlukan komitmen 
dari negara, pemerintah dan pemerintah daerah untuk memenuhi 
kebutuhan SDM-SDM tersebut baik dari segi jumlah maupun 
pengembangan kompetensi yang dimiliki. Sebab, penyelenggaraan 
perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak 
hak Anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tidak akan 
terealisasi dengan baik apabila tidak didukung oleh SDM-SDM yang 

cukup dan mempuni di bidangnya. Komitmen dari negara, pemerintah 
rl::rin n,::i,m,::arint::.h rl::ri,:::i,r::1:h 11nt11lt momon11hi lr,::i,h11t11h::iin c:;.nM torc.,::i,h11t titi::rilr 
--· r-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - · · - - ·  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - - - - - - - - - -  

hanya sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab 
melainkan juga sebagai perwujudan dari hadirnya negara, pemerintah, 

dan pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak Anak. Ketersediaan 
SDM tersebut harus didukung dengan memperhatikan hal-hal penting 

perencanaan sampai dengan pengawasan. Sehingga, melalui proses 
manajemen SDM yang baik tentunya akan menghasilkan SDM-SDM yang 
juga baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta menjamin 
pemerataan alokasi SDM tersebut. 

E. Budaya Hukum 

1. Partisipasi Anak 

Permasalahan perlindungan hukum dan hak-hak bagi Anak 
merupakan sata-h sate s�si µcndckata-tt ui1tuk ftteHr1dur1gi Anak lndonesla. 

Guna mendapatkan perlindungan secara teratur, tertib, dan 

bertanggungjawab, maka diperlukan hukum atau aturan yang selaras 
dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjiwai Pancasila 
dan UUD NRI Tahun 1945.34 Perlindungan tersebut menunjukkan adanya 
perhatian yang serius ciari pemerimail rerhadap Anak. i'enyeienggaraan 
perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, 
pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan Orang Tua 
atau Wali yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, 
kesehatan, dan sosial. Upaya perlindungan hukum terhadap Anak 
dBaku�a,-, agar A,1ak flici-asa ,1y·a1,ian dan a,r,arr. KuaHtas µc:-r}i1ith..1ngan 

terhadap Anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama 

34 

Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, 2010, him. 67. 
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dengan perlindungan terhadap orang dewasa karena setiap orang 
memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. 

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan 
Partisipasi Anak dalam Pembangunan {Permen PPPA Kebijakan 
Partisipasi Anak dalam Pembangunan) menyatakan bahwa "Partisiposi 

Anak ado/ah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan 

tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya don 

dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama 

sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat 

darikeputusan tersebut." Anak perlu dilibatkan dalam pengambilan 
keputusan, termasuk dalam pengambilan keputusan rencana 
pembangunan daerah untuk mewujudkan kota yang layak bagi mereka. 
Hal di atas menunjukkan bahwa partisipasi Anak sesungguhnya 
merupakan dasar dan batu pijakan yang menjamin bahwa Anak 
merupakan subyek dari hak asasi manusia yang sama sehingga tidak 
selalu menjadi objek dari suatu proses pembangunan. Saat ini, 
pemerintah telah membentuk dan membina wadah partisipasi Anak 
yang disebut Forum Anak. Forum Anak tersebut beranggotakan seluruh 
Anak dan pengurusnya terdiri dari perwakilan kelompok-kelompok 
Anak. Forum Anak ini dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani 
kepentingan Anak dan kepentingan orang dewasa. 

Forum Anak merupakan media, wadah atau pranata untuk 
memenuhi hak partisipasi Anak tersebut yang salah satunya mengilhami 
prinsip penyelenggaraan perlindungan anak dalam Pasal 2 UU 
Perlindungan Anak, yakni penghargaan terhadap pendapat Anak. 
Namun, menurut Asdep Perlindungan Hak Sipil, lnformasi, dan 
Partisipasi Anak Kementerian PPPA menyatakan bahwa dalam 
pelaksanaannya belum semua Anak Indonesia dapat berperan aktif 
dalam melakukan partisipasinya untuk mendukung perlindungan anak. 
Seringkali ketika Anak tersebut paham akan haknya dalam 
berpartisipasi, namun menjadi terhambat karena kurang adanya 
kerelaan dari orang dewasa untuk berbagi peran dan tanggung jawab 
kepada Anak. Padahal, salah satu faktor penting terlaksananya 
partisipasi Anak adalah harus adanya kerelaan dari orang dewasa untuk 
berbagi peran dan tanggung jawab kepada Anak. Faktor tersebut 
menjadi penghambat utama bagi Anak untuk berpartisipasi aktif dalam 
perlindungan anak dan berbagai bidang. 
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Budaya patriarki di Indonesia yang menempatkan Anak berada di 
bawah kontrol orang dewasa dan mengharuskan Anak patuh pada 
perintah Orang Tua dapat menjadi salah satu penyebab Anak belum 
dapat berpartisipasi secara utuh baik di rumah, sekolah, maupun di 
masyarakat. Selain itu, keterlibatan Anak di Musyawarah Perencanan 
Pembangunan (Musrenbang) dan diskusi di tingkat legislatif juga masih 
kurang terlihat. Hal tersebut dikarenakan Anak masih belum memiliki 
ruang untuk menyampaikan hak partisipasi mereka terkait 
kondisi/kemampuan mereka dalam penyusunan peraturan atau 
kebijakan terkait Anak. Bahwa seringkali Anak dianggap belum cukup 
mampu untuk menyampaikan hak partisipasinya dalam penyusunan 
peraturan kebijakan dikarenakan tingkat kedewasaan dari slsi 
1 ... ......., ..... _.._,,_.,. 1, ... -- ... ...1- .. - ........ , .............. 1-.. ... 1 •• - --•--- n: n ........ :- .. : 1 ............. T:...-, .... 
"-\..1110111pUOII r..c.\..C.IUO�oo,, fD11ft u1,,.tu111 n101.011e,. VI I IU'.lll:l'I .10-0 1 1 1 1 , u 1 ,  

LPA Jatim mengemukakan hanya di beberapa wilayah yang sudah 
memfasilitasi Anak dalam penyusunan kebijakan terkait Anak seperti di 
Kata Batu dan Kabupaten Tulungagung. 

Terhadap permasalahan tersebut, maka diperlukan sosialisasi 
da1, cdukasi kcpa-do i"iiii5yorakat khusu5iY'fd Oroiig Tua tcntaf,g hak Anak 

dalam berpartisipasi (menyampaikan pendapat). Oengan adanya 
pemahaman yang baik dari masyarakat khususnya Orang Tua terkait hak 
Anak dalam berpartisipasi tersebut, maka akan terjalin pola komunikasi 
yang baik dari Anak ke Orang Tua untuk membiasakan Anak 
- - - - · · - - - - : L - -  .J  ...  ' - - - - ..J -  - - - - -  ...J - - -  --- - - - · · - !  .J - - · - - -  
lllt:IIYdlllJJOl"-dll 1 .. n::11Udl)ou1ya l\epaua u1d11g ucwo:,o ::,�uo1 uc,15011  

kemampuan kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya. 
Sehingga, dengan begitu Anak menjadi terlatih untuk dapat 
menyuarakan pendapatnya tentang hal-hal yang menyangkut dengan 
pengembangan dirinya. Semakin baiknya kemampuan Anak dalam 
- - - - · · · · - - - ' · - -  · - - - ..J -  __ ....._ .J _ I  1 : - -'  .. · - - - · -  .._  __ .J . 1  __ ..._ .J _ I  L - 1  :  .. : 
1 1  ICI 1yuo1 or..on ..,cnuaµo\llYd Udldlll 111 IS,I\Ullt;dll lCJ UCl\dtnyo UcUdl 1 1  I  ldl 1 1 1 1  

Keluarga maka akan menumbuhkan keberanian dan kematangan 
berpikir Anak sehingga mampu untuk menyampaikan pendapatnya 
sesuai dengan usianya ke dalam forum yang jauh lebih besar seperti di 
dalam kegiatan untuk penyusunan kebijakan terkait Anak. Keberanian 
" - - • ·  ..J - 1 - - -  - - · - - · · - - - - - ! t . - -  _..  .._  4------L .  ..a.  "- - - "- · · - · · -  L - · • · · -  :  . .  -- 
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difasilitasi oleh orang dewasa khususnya Orang Tua sebagai satuan 

terkecil dalam pengasuhan Anak dengan memberikan ruang yang cukup 
bagi Anak untuk dapat menyampaikan pendapatnya. 

2. Pencegahan Pemikahan pada Usia Anak 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini dalam hal untuk 
mengakses teknologi dan informasi sudah tidak mengenal batasan- 
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batasan lagi seperti status ekonomi, pendidikan, kewarganegaraan, dan 
lain-lain. Banyak hal yang bisa kita dapat dari globalisasi seperti 
sekarang, namun apabila salah dalam penggunaannya maka akan 
banyak masalah yang kompleks akan timbul dalam tatanan masyarakat. 
Salah satu contoh masalah yang cukup berat dari dampak globalisasi 
tersebut adalah semakin banyaknya tanggung jawab Orang Tua dalam 
memberikan kasih sayang dan perhatian pada Anaknya khususnya 
dalam hal bersosialisasi. Sosialisasi adalah hal yang sangat penting bagi 
Orang Tua dalam memberikan pengetahuan akan nilai dan norma yang 
berlaku, cara bersikap dalam tatanan masyarakat, dan hal lain 
sebagainya guna menjadikan Anak tersebut menjadi pribadi yang baik 
serta mengetahui peran dan kewajibannya. 

Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak telah 
mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua yang salah 
satunya pencegahan pernikahan pada usia Anak. Pengaturan tersebut 
dilakukan karena pernikahan pada usia Anak dapat mengganggu 
tumbuh kembang Anak tersebut secara psikologis. Namun, dalam 
pelaksanaannya pernikahan pada usia Anak seringkali terjadi di 
masyarakat. Hal itu dikarenakan masih banyaknya pemahaman di 
masyarakat yang khawatir anaknya tidak mendapatkan jodoh sehingga 
Orang Tua cenderung menikahkan anaknya sebelum usia 19 (sembilan 
belas) tahun. Selain faktor di atas, terdapat hal lain yang juga 
mempengaruhi keputusan untuk menikah dini seperti faktor ekonomi. 

Pernikahan pada usia Anak juga umum terjadi karena adanya 
ketakutan dari Orang Tua pada fenomena seks pra-nikah yang marak 
terjadi di kalangan remaja saat ini. Sehingga, Orang Tua lebih memilih 
menikahkan anaknya di usia dini dari pada terjadi kehamilan di luar 
nikah. Pernikahan pada usia Anak, di satu sisi selalu mengandung unsur 
paksaan atau bujuk rayu dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan 
yang dilakukan oleh Orang Tua, namun di sisi lain terkadang masih ada 
penyesalan dari Orang Tua untuk mengawinkan anaknya. 

Terkait dengan perkawinan, Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan 
menyatakan bahwa seorang dapat menikah apabila sudah berumur 19 
(sembilan belas) tahun. Dalam hal, terjadi penyimpangan umur 
disebabkan oleh hal-hal tertentu maka Orang Tua dapat memintakan 
dispensasi perkawinan kepada pengadilan untuk dilaksanakannya 
perkawinan. Sehingga, berdasarkan pengaturan tersebut undang 
undang memberikan aturan hukum apabila diharuskan terjadinya 
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pernikahan pada usia Anak yakni dengan meminta dispensasi 
· - - •  - - - - · - - - - � · - - - .J. -  - - · - - - ..J · • - · -  JJC::11\dWTI ldl l l\t:'f.JdUd JJt!'ll5dUHdn, 

Menurut Akademisi FH UI, pernikahan pada usia Anak 
menimbulkan dampak negatif bagi Anak tersebut baik secara mental 
maupun dari sisi medis berupa kesehatan reproduksi. DP3AKB Provinsi 
Jawa Timur juga menyatakan bahwa pernikahan pada usia Anak akan 
berdampak pada kondisi psikis Anak dan ketidakmampuan anak 
tersebut secara mental untuk berkeluarga, memiliki anak, hingga 
merawat tumbuh kembang anak yang dilahirkannya. Asdep Pemenuhan 
Hak Anak Atas Pengasuhan dan lingkungan Kementerian PPPA juga 
mPnv:::iit:1.lt;1n :::11kih:::iit ,t:::1ri nPrniLr:::iih:::11n n=iirt:::11 11ci:l. .tln:::1Lr mPnVQh:::tihlt:::an 
- · · - · · , - - - - - - · -  -  ··--- - -  .  r--· . .  -------  r----  ---- . -- --- - - - · · ,  ---·- ---· 

banyaknya kekerasan yang terjadi pada Anak. Hal tersebut terjadi 
karena kurangnya pemahaman Orang Tua akan bahayanya pernikahan 
pada usia Anak. 

Terhadap permasalahan tersebut, maka pemerintah dan 
perncri,·,tah d<tc1ah µcriu u1·,tu� 1Yn�iaku�a1, susiciH;;a-:;i dan ectukasi 

secara terus-menerus kepada masyarakat khususnya Orang Tua tentang 
pentingnya peran Orang Tua dalam mencegah terjadinya pernikahan 
pada usia Anak. Selain itu, juga diperlukan sosialisasi dan edukasi 
tentang pentingnya jalinan komunikasi yang baik antara Orang Tua dan 
A. • •  I . - - - - -  - - - · · - - - - l...  tlo  • •  I  .J._:  - - - - - - - · - · ·  - · - -  •• l . t..  ..I : · · - - -  · - · - 1  •  .-..  I I . I  Ml ICII\ lj:UI Id llH:lll.C'l:;dlJ Ml ldl\ Udl l t,JCI EjdUICII I yc:1115 ;)dldl I UI rnc:1:::.yc:11 dl\dl. I ICII 

tersebut menjadi penting sebab ketahanan keluarga memiliki peran 
yang sangat strategis dalam pola pengasuhan, penanaman nilai, serta 
pendidikan karakter yang sangat berguna bagi tumbuh kembang Anak. 

3. Peran Serta Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak dan 
P't=ii5;1ifido1c11i Stig,i1a Negai:if ,�madap A,1c1k 

Pasal 4 UU Perlindungan Anak pada pokoknya mengatur tentang 
hak Anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi 
secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pelaksanaannya, 
ptiTic1ha,11an 1·,-,d:iya,·c1�dt atas µer"n�·.-,ufra,1 f1a� A,1a� da,1 J,JCfi:ghi.-,da,·cr(r 

Anak dari diskriminasi dan stigma negatif masih sangat minim . Salah 
satunya yang masih sering ditemui di masyarakat adalah hak Anak atas 
kepemilikan Akta Kelahiran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 
27 UU Perlindungan Anak. 

Menurut Dit. Pencatatan Sipil Kemendagri, saat ini masih 
terdapat 6,22% (enam koma dua dua persen) anak Indonesia yang 
belum memiliki Akta Kelahiran. Jika merujuk pada hasil Susenas pada 
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Tahun 2019 yang merilis jumlah anak Indonesia sekitar 84.400.000 jiwa, 
maka lebih dari 5.000.000 (lima juta) anak Indonesia belum memiliki 
Akta Kelahiran. Adapun permasalahannya antara lain: 

a. lokasi yang sulit dijangkau oleh layanan Akta Kelahiran; 
b. kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Akta 

Kelahiran bagi Anak; 
c. belum semua wilayah Indonesia memiliki akses internet yang baik 

untuk mendukung layanan Akta Kelahiran secara online terutama 
di daerah pedalaman dan terpencil; dan 

d. Anak-anak yang berada dalam situasi dan kondisi khusus misalnya 
anak yang lahir di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, anak 
kelompok minoritas dan terisolasi, anak darl orang tua yang 
bekerja/berada di luar negeri secara ilegal, dan anak di panti 
asuhan. 

Selain persoalan pemenuhan hak Anak, Asdep Perlindungan 
Anak Kondisi Khusus Kementerian PPPA juga mengemukakan bahwa 
kasus stigmatisasi dan pelabelan dari masyarakat terkait dengan kondisi 
Orang Tuanya pada Anak juga masih banyak terjadi terutama pada anak 
dengan kondisi Orang Tua yang memiliki keyakinan agama minoritas di 
lingkungan sekitarnya. Hal tersebut menyebabkan munculnya kasus 
bullying dan kekerasan masih terus terjadi di masyarakat. Selain itu, 
masih kentalnya diskriminasi, penolakan, stigma, pelabelan dan 
ketidakpahaman masyarakat terkait kondisi dari Anak Penyandang 
Disabilitas. Hal ini yang memicu kerentanan munculnya berbagai bentuk 
kekerasan seperti pemasungan, penyiksaan, pemerkosaan dan bentuk 
kekerasan lainnya baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. 
Sehingga, hal tersebut yang kemudian berdampak pada belum 
optimalnya pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, bermain dan 
waktu luang bagi Anak Penyandang Disabilitas. 

Senada dengan Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus 
Kementerian PPPA, Dit. Rehsos Kemensos juga mengemukakan bahwa 
perlindungan khusus bagi Anak korban jaringan terorisme yang 
dilakukan melalui rehabilitasi sosial dan pendampingan misalnya masih 
menemui 4 (empat) kendala yaitu: 

a. masih adanya stigma negatif dari masyarakat; 
b. proses rehabilitasi yang diberikan kepada Anak dan Orang Tua 

seringkali mendapatkan penolakan yang berimplikasi pada 
terhambatnya proses reintegrasi; 
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c. masih adanya keraguan di masyarakat untuk melaporkan karena 
adaf1ye1 anggai,;cir, tahwa kasos j:n:?la,iggai"aa,1 terhadaµ hak A(1ak 

merupakan ranah privat atau publik; dan 
d. kurangnya sosialisasi UU Perlindungan dan peraturan terkait 

lainya. Sehingga, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat 
belum berperan aktif dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 

Terhadap permasalahan tersebut, maka apabila mengacu 
ketentuan Pasal 72 UU Perlindungan Anak sejatinya masyarakat juga 
memiliki peranan penting dalam perlindungan Anak, baik secara 
perseorangan maupun kelompok. Peran penting masyarakat dalam 
pt.-1yt=h::.-,ggarc1an vic:rHrn:h.1,1gan cti-,a:... tersebut dljtdas�ct.-, :it:'Cara t::k:ip:i;;it 
di dalam Pasal 72 ayat (3) UU Perlindungan Anak yang diantaranya 
terkait pemenuhan hak-hak Anak dan berperan aktif dengan 
menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak. Namun, dengan 
ba1-1yakliya JJt:'ff'ficisaiaha,-, st=bagai,-,1a,1a diu1aika,1 di atas r"tiaka 

menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai peran sertanya 
dalam penyelenggaraan perlindungan anak masih sangat minim. Oleh 
karena itu, diperlukan peningkatan komitmen dari masyarakat untuk 
berperan aktif dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagai 
bi:::,-,tuk pt::i-wujuda,1 J}t:'1Yn:t'rul1a,-, ha:...-ttak d.-,ak. se;ai1l itu juga ctiµci':ukai"1 
sosiallsasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi 
memberikan stigma negatif kepada Anak korban yang memerlukan 
perlindungan khusus karena hal tersebut akan berdampak negatif bagi 
perkembangan psikologis Anak. 

4. Peran Media Massa dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak 
Salah satu pihak yang turut berperan dalam masalah 

perlindungan Anak adalah media massa. Pasal 72 ayat (5) UU 
Perlindungan Anak menyatakan "Peron media masso yang dilakukan 
,11e,'u:ui pe;ryeix.,-,.-/w.sufi infur,,;usi do» ,r',utrri r:duku;;i yu11y IJer,1,u,-tJi:;ut 

dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak 
dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak". Lebih lanjut 
dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (5) UU Perlindungan Anak tersebut 
dijelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan "penyebarluasan irformasi" 
udu,'uh ,:,t:,ry·,:tx,,-:uu5u,-, i,1fu,-,1,usi ,u-,,y i:irr1ihl1tfuui buy; AnuA do» 
perlindungan dari pemberitaan identitas Anak untuk menghindari 
labelisasi ... ". 
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Dalam pelaksanaannya, untuk kerahasiaan identitas Anak sangat 
sulit dilaksanakan karena masih banyak media massa baik cetak maupun 
elektronik yang mengekspos identitas ABH, sehingga berdampak pada 
munculnya stigma negatif di masyarakat. Bahwa seringkali Anak menjadi 
objek eksploitasi dengan mempublikasi wajah, alamat, dan sekolah yang 
berdampak buruk bagi Anak dan keluarga. Hal ini sebagaimana 
dikemukakan oleh Akademisi FH UNAIR dan LPA Jabar yang juga 
berpendapat bahwa terkait media massa yang masih sering 
memunculkan identitas Anak tanpa melihat kepentingan Anak yang 
akhirnya menimbulkan stigma negatif dalam masyarakat. 

Kerahasiaan publikasi terkait identitas Anak juga telah diatur 
dalam kode etik jurnalistik yakni: 

a. Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang mengatur bahwa "Wartawan 
Indonesia tidak menyebutkan don menyiarkan identitas korban 
kejahatan susila don tidak menyebutkan identitas anak yang 
menjadi pelaku kejahatan". 

b. Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik yang mengatur bahwa "Wartawan 
Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang 
tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, 
menghargoi ketentuan embargo, informasi latar belakang, don off 
the record sesuai dengan kesepakatan". 

c. Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik yang mengatur bahwa "Wartawan 
Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan 
pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik". 

Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) UU ITE juga mengatur larangan 
untuk mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan 
melanggar kesusilaan yang selengkapnya berbunyi "Setiap Orang 
dengan sengaja don tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya lnformasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar kesusilaan." Kemudian Pasal 45 UU ITE mengatur sanksinya 
yang berbunyi "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana 
dimaksud dalam Paso/ 17 ayat (1), ayat (l}, ayat {3}, atau ayat (4) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Namun 
yang menjadi persoalan adalah tindak pidana dalam UU ITE dalam 
implementasinya dikategorikan sebagai delik aduan yang mengacu pada 
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Pasal 45 ayat (S) UU ITE. Seringkali Anak atau keluarga ABH yang 
• • 1 1 ' 1  • •  •  I  •  . •  11 I !  • . . . . . • .  1  . ..  1° • I • . "  . • . I  , • I . I  

1Ht:1il5d1d1iit puunt\d:>I \Vil di) Ult:11 lltd::,,ydtdl\dl ur 1111:Uld ::,u::,1dl llUdl\ 

melaporkan tindak pidana tersebut. Hal tersebut menyebabkan 
implementasi larangan publikasi ABH seringkali diabaikan. 

P2TP2A Kabupaten Bandung Barat mengemukakan bahwa media 
massa seringkali hanva mengedepankan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat akan informasi tanpa memperhatikan dampak pemberitaan 
tersebut khususnya untuk kasus Anak. Pemberitaan yang sudah muncul 
di dunia maya tersebut tentunya tidak dapat dihilangkan. Hal tersebut 
tentu saja bukannya membantu penanganan masalah Anak dan 
nam111ih::::11n An�I, tc:s,t:1ni i11ctn1 momir11 A.n::alr nano:lin tor11c mPnor11c:: 
..--- . -- - - - --- -  ·- ·--·  ----,.- , - - - -  ---------- ····---  --··o-·· ----- - - - - - - - - - -  

diingatkan atas kejadian yang dialami. Kelalaian media massa dalam 
memberikan penyamaran identitas anak korban sangat merugikan pihak 
korban sebab masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan 
mengindentifikasi individu yang menjadi korban kekerasan tersebut. 
n J.. ,,  .... _,... ..,;+,.. ... :. ........ - t,.,...,,.i......... ..,...,. ... ; .... ,... ...... i....� ... , . ... .... .... ..  ,..  ..... .,...1,.,.,,+ .., ............. 
._.. .,,t,,'U"' J"""b -...., .. ..._, ,,,. ... ""'"''...-Un U-U>> .,...,._,.,..,,._, 11.uutr \.\..>J- .... UU\. Uut-'u" 

menjatuhkan harga dirinya. 

Terhadap permasalahan tersebut, maka perlu adanya sanksi yang 
tegas kepada media massa yang tidak mengutamakan kepentingan 
terbaik bagi Anak khususnva dalam hal pemberitaan kasus ABH. Dengan 
adanya sanksi yang tegas tersebut maka tindakan-tindakan seperti 
pemberitaan identitas ABH tidak akan terjadi dan memberikan efek jera 
bagi media massa yang tidak mengindahkan pemberitaan yang 
mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak. Hal tersebut guna 
menjamin pemenuhan terhadap hak-hak Anak dan menghindarkan Anak 
dari stigma negatif di masyarakat yang sangat berdampak buruk bagi 
perkembangan psikologis Anak. 

5. Peran Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak 
P-;aic.:.I 71 AV�t (J\ 1 1 1 1  PPrlinrh1na:an An:alc mono:1t11r n.,::1r:1n cart:.. 
· - - - ·  ·  -  - ) - -  ,-> - -  ·  - · " "  - - -  '-'- · -  ·  · - - -  ·  - · · u - - - ·  r - · - · ·  - - - � -  

masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan bahwa dapat 
dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, 

lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga 
pendidikan, media massa, dan Dunia Usaha. Lebih lanjut dalam Pasal 72 
........ + IC..\ 1 1 1  t  0,.....1; , '"'"..,," 1t,.,...,.t, m,...n,,n.h,,+l,� h ... h.u,..,. "D�,,.. ,l,,";,.. ,,,.,..1-,,.. 
... , , , ...,..., b ' '  ,  u,, ' ... 

sebogoimono dimoksud podo oyot (l) dilokukon melolui kebijokon 

perusohoon yang berperspektif Anok; produk yang ditujukon untuk Anok 
horus omon bogi Anok; berkontribusi do/om pemenuhon Hok Anak 

melolui tonggung jowab sosiol perusohaon." 
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Dalam implementasinya amanat dari pasal tersebut belum 
berjalan dengan baik. LPA Jatim berpandangan bahwa peran Dunia 
Usaha di Provinsi Jawa Timur belum optimal karena masih berorientasi 
ekonomis, meskipun terdapat rencana untuk mendirikan asosiasi 
perusahaan sahabat anak oleh DP3AKB Provinsi Jawa Timur, namun 
sosialisasi standar untuk produk yang aman bagi Anak, termasuk produk 
mainan, produk buku, serta produk makanan belum banyak dilakukan 
oleh kementerian/lembaga terkait. 

Kemudian Akademisi FH UI juga mengemukakan keterlibatan 
dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan anak belum optimal 
karena kegiatannya masih dilakukan secara parsial. Selain itu juga belum 
adanya aturan khusus baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota 
mengenai program-program terintegrasi yang dapat membantu 
memaksimalkan peran Dunia Usaha dalam menyediakan produk-produk 
yang ramah Anak. Senada dengan Akademisi FH UI, OP3A Kabupaten 
Maras mengemukakan bahwa di Kabupaten Maras dalam menyediakan 
produk-produk yang aman untuk kesehatan dan tumbuh kembang Anak 
juga belum optimal karena masih banyak produk makanan dan 
minuman yang be1um memenuhi standar kesehatan. 

Terkait dengan permasalahan tersebut, maka diperlukan 
penguatan dari sisi pengawasan baik oleh pemerintah maupun 
pemerintah daerah yang berkoordinasi dengan lembaga pengawasan 
yang berperan dalam quality control produk-produk yang aman untuk 
Anak guna menghindari adanya perusahaan-perusahaan yang 
memproduksi produk yang tidak aman untuk Anak. Peningkatan dari sisi 
pengawasan tersebut juga harus dibarengi dengan adanya sanksi yang 
tegas kepada perusahaan yang memproduksi produk yang tidak aman 
untuk Anak. Hal ini agar penyelenggaraan perlindungan anak dapat 
berjalan secara efektif dan optimal serta menghindarkan Anak dari 
produk-produk yang tidak aman untuk tumbuh kembang Anak. 
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BABV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap data dan informasi yang 

diperoleh dari berbagai sumber pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan 
Anak, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam 
pelaksanaannya baik dari materi muatan UU Perlindungan Anak maupun 
dalam implementasinya. Adapun, di dalam materi muatan UU 
Perlindungan Anak terdapat beberapa pengaturan yang tidak relevan 
dengan situasi saat ini. Selain itu, dalam hal implementasi juga masih 
ditemukan beberapa permasalahan dalam hal pelaksanaan 
penyelenggaraan perlindungan anak. Permasalahan tersebut terbagi dalam 
beberapa aspek, yaitu aspek substansi hukum, aspek struktur 
hukum/kelembagaan, aspek sarana dan prasarana, aspek pendanaan, dan 
aspek budaya hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 

1. Aspek Substansi Hukum 

a. Frasa "bantuan biaya dan/atau fasilitas lain" dalam Pasal 38 ayat (2) 

UU Perlindungan Anak 
Pasal 38 ayat (2) Perlindungan Anak pada pokoknya mengatur 

tentang penyelenggaraan pengasuhan Anak. Namun, dalam Pasal 38 
ayat (2) UU Perlindungan Anak tersebut terdapat frasa "bontuon 

biaya dan/atau fasilitas lain" yang tidak dijelaskan maksudnya dalam 
Penjelasan Pasal 38 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Tidak 
dijelaskannya makna frasa "bontuan biaya dan/atau fasilitas lain" 
tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran yang beragam dalam 
pelaksanannya. 

b. Wali sebagai Subjek Penyelenggara Perlindungan Anak 
Pasal 20 UU Perlindungan Anak mengamanatkan salah satunya 

kewajiban dan tanggung jawab Wali dalam penyelenggaraan 
perlindungan Anak. Penegasan Wali sebagai Subjek Penyelenggara 
Perlindungan Anak juga diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU 
Perlindungan Anak yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal 
Orang Tua dan Keluarga tidak dapat melaksanakan kewajiban dan 
tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU 
Perlindungan Anak, maka seseorang atau badan hukum dapat 
ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan dan 
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melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang sama halnya 
dcnga,1 Gra,1g T ud dafl Kc:uarga. 

Namun, terdapat ketidakkonsisten dalam rumusan Pasal 458, 
Pasal 4 7 dan Pasal 49 UU Perlindungan Anak karena tidak 
mencantumkan Wali untuk memiliki kewajiban dalam hal melindungi 
Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh 
kembang Anak; melindungi Anak dari upaya tranpslantasi organ 
tubuh; dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada 
Anak untuk memperoleh pendidikan. Ketidakkonsistenan tersebut 
telah menghilangkan peran Wali dalam penyelenggaraan 
nPrlinrl11na::iin .An::tlt c,::a.h;:110::a.im.:1:n::t \l::tna rlii::tmin d?,�m P::a.c:..11 Jn rl=iin 
r -  · - - - - c:,- · ·  ·  ·  -·· ----er-- - - ,-· u - :1 - · - - - - ·  

Pasal 33 ayat (1) UU Perlindungan Anak. 

c. Anak Karban Kejahatan Siber 
Pasal 59 ayat (2) pada pokoknya mengatur tentang 

yang memerlukan perlindungan khusus. Selanjutnya implikasi dari 
pengaturan tersebut, UU Perlindungan Anak juga mengatur larangan 
atas kejahatan pada Anak yang memerlukan perlindungan khusus 
beserta sanksi pidana nya. Namun, seiring dengan perkembangan 
..__J  •  _ _  ,  -' - -  • _ .[  .  - - -  ,  ..J  • .  � - -' -  "·-- •. �- - - - - - 1 .  . . .  _  
lCl\lrUlUE,1 Udll nnv1n1e1:,1 yc:Ul6 Ul:JUdlllt,)dl\. l,JCIUCI llldfl.111 l l l d 1 Cl l\ 1 1 Y d  

modus operandi kejahatan baru pada Anak maka saat ini telah 
berkembang kejahatan-kejahatan pada Anak di dunia maya. Namun, 
tidak ditemukan pengaturan mengenai perlindungan khusus untuk 
Anak korban kejahatan siber beserta larangan atas kejahatan pada 
a, .• _ ! . ' - - - • - - -  l  . •  • . L _ .._  _ _  . · L . -  ..J _ ,  • • • . •  I..·  _ : _.  ..J . 1  • • .  , , . ,  

/"\lldl\. f\.VIUCIII flt.C"JCIIIOLDII .JolU-CI UCIII .:,orrl\.!)I fJIUdlldJfYd UClldlll  V\J 

Perlindungan Anak. 

d. Frasa "anak yang menyandang cacat dalam Pasal 62 angka 2 UU 
Perlindungan Anak 

rrasa "anak yang menyandang cacat" caram ketentuan Pasal b2 
huruf b UU Perlindungan Anak belum diharmonisasikan dengan 
amanat Pasal 148 UU Penyandang Disabilitas yang berbunyi "lstilot: 

Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang 
undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, 
harus dibaca don dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas, 
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini." 
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e. Sanksi bagi Media Massa yang Mempublikasikan ldentitas Anak 
Pasal 64 huruf i UU Perlindungan Anak mengatur tentang 

perlindungan khusus kepada ABH yang salah satunya yakni 
penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Sejalan dengan 
pengaturan tersebut, dalam Pasal 72 ayat (SJ UU Perlindungan Anak 
juga mengamanatkan peran serta media massa dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak yang salah satunya melarang 
publikasi identitas ABH. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak 
media massa yang mempublikasikan identitas ABH. Banyaknya 
publikasi identitas ABH ini dikarenakan dalam UU Perlindungan Anak 
tidak mengatur tentang sanksi bagi media massa yang 
mempublikasikan identitas ABH. Pengaturannya hanya diatur dalam 
UU Pers dan UU ITE. 

f. Kata "diskriminatif" dalam Pasal 76A UU Perlindungan Anak 
Terdapat perbedaan pandangan mengenai kata "diskriminatif' 

dalam UU Perlindungan Anak. Polda Jabar dan Polda Sulsel 
menyatakan bahwa tidak dijelaskannya kata "diskriminatif' dalam UU 
Perlindungan Anak menyebabkan adanya perbedaan penafsiran 
antara penuntut umum dan penyidik mengenai unsur pidana 
diskriminatif. Namun, LPA Jabar memandang bahwa apabila diatur 
secara rinci penjelasan "diskriminasi terhadap Anak" maka 
berpotensi menimbulkan kekacauan karena masih ditemukan praktik 
diskriminasi yang dilakukan orang dewasa terhadap Anaka atau 
sesama Anak. 

g. Klasifikasi/Jenis Sanksi Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi 
Elektronik dan Rehabilitasi 

Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak mengatur tentang 
sanksi tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi 
elektronik, dan rehabilitasi yang dapat dikenakan bersama-sama 
dengan penjatuhan pidana pokok dalam hal terjadinya memaksa 
Anak melakukan persetubuhan dengan nya dan/atau pihak lain dan 
melakukan perbuatan cabul terhadap Anak. Dalam pelaksanaannya, 
adanya frasa "tindakan" yang melekat pada frasa "kebiri kimia, 
pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi" tersebut 
menimbulkan ambiguitas untuk dilaksanakan oleh aparat penegak 
hukum. Sebab, berdasarkan PP Kebiri Kimia mengartikan 3 (tiga) 
bentuk sanksi tersebut kedalam pidana tambahan begitu juga dengan 
aparat penegak hukum akan tetapi UU Perlindungan Anak 
merumuskannya menggunakan frasa "tindakan" yang menimbulkan 

Kajian dan Evaluasl PemMtauan Pt!laksanaan 
Und•n1-Undanc Nomor 23 Tahun 2002 tantan1 Perllndunpn Anak 
Sebapimana telah Oiubah Terakhir denpn Undan1-Undan1 Nomar 17 Tahun 2016 
Pus.at Pemantauan Pelakunaan Undanc-Und•nc s.dan Ke•hlian, Sekretari.t: Jende,.I OPR RI 1235 



2361 

arti sebagai sanksi tindakan. Ambiguitas sebagai akibat dari adanya 
1, 114:_.J_._ _ _  ,, ...1 - 1 - - -  ....  1  " - - - '  "" ..., , n .. 11 "" - - - •  ,...  ...  ....1  _ _  ....,  1  

I I  d:.a LlllUdl\dfl Udldltl ro�dl rcn,n OJ., r-ct:>dl O.l.1'1., rct:)dl OL, Udll  rd:>dl 

82A Perlindungan Anak kemudian menimbulkan ketidakjelasan 
jenis/klasifikasi sanksi dari 3 (tiga) sanksi tersebut. 

h. Batas Waktu Penetapan Peraturan Pelaksana 
t-'a:sa� /4 dycit l1J UU r'f"r' .-ru::,-,gatu,· b-ci�-,i,.,a "du:u,11 .ii=tiup 

undang-undang harus dicantumkan batas waktu penetapan 
peraturan pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan 
undang-undang tersebut". Namun, dalam UU Perlindungan Anak 
tidak mengatur mengenai batas waktu penetapan peraturan 
µt=ta�scn;aa,; u11J41-,g-U(rJcr,1g tt:1s�t. Tidak Jit1:taµ�c:nrti(tyd batas 

waktu penetapan peraturan pelaksanaan dalam UU Perlindungan 
Anak tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam 
pelaksanaannya. Adapun terdapat beberapa amanat peraturan 
pelaksana UU Perlindungan Anak yang belum terbit diantaranya: 

1) Pasal 21 ayat (6) UU Perlindungan Anak yang mengamanatkan 
peraturan presiden mengenai kabupaten/kota layak Anak; dan 

2) Pasal 71( UU Perlindungan Anak yang mengamanatkan 
peraturan pemerintah mengenai perlindungan khusus bagi Anak. 

i. Potensi Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan Undang-Undang 
Lain: 
1) Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan Peraturan Perundang 

Undangan Lainnya terkait Definisi Anak 

Terdapat potensi disharmoni antara pengaturan Pasal 1 
angka 1 UU Perlindungan Anak terkait definisi Anak dengan 
beberapa peraturan perundang-undangan lain karena memuat 
batasan usia Anak yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut yang 
kemudian dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan. 
Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang 
berpotensi disharmoni tersebut diantaranya: 

a) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 7 ayat (2) 
UU Perkawinan; 

I.\ II'>, - - - I .. - .• ....I . _  ,4  I  10 I _.... . _I• - J • -- • a • -1 .I • •  -  _ _  ....  -  -  _  I  "  -  •  -L _ .... 
UJ ra:::,a, J. dlll,l\.d .1. uu rc1,n1uu11,san Miid"- Ut!'trgcttt rct:::,ctr 1. dlll:)l\d L 

dan angka 3a UU Kesejahteraan Anak; 
c) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 330 KUH 

Perdata; 
d) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 45 KUHP; 
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e) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 1 angka 5 

UU HAM; 
f) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 1 angka 26 

UU Ketenagakerjaan; 
g) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 63 ayat (1) 

UU Adminduk dan Pasal 1 angka 7 Permendagri KIA; 
h) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 1 angka 1 

UU Kepemudaan; dan 
i) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 1 angka 34 

UU Pemilu. 

2) Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU TPPO 

Pasal 76F jo. Pasal 83 UU Perlindungan Anak memiliki irisan 

dengan Pasal 5 dan Pasal 6 UU TPPO yang mana mengatur delik 
pidana terhadap perdagangan anak. Namun nominal dalam 
rumusan pidana denda Pasal 5 dan Pasal 6 UU TPPO tersebut jauh 
lebih besar bila dibandingkan dengan nominal dalam rumusan 
pidana denda yang diatur dalam Pasal 83 UU Perlindungan Anak. 

Besaran nominal pidana denda UU Perlindungan Anak yang 
lebih rendah dari nominal pidana denda dalam UU TPPO tersebut 
telah tidak sesuai dengan Penjelasan Umum UU Perlindungan 
Anak yang menyebutkan bahwa: "Perubahan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga 
mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan 
denda bagi pelaku kejatahan terhadap Anak, untuk memberikan 
efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk 
memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial Anak Karban 
dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan 
untuk mengantisipasi Anak Karban dan/atau Anak pe/aku 
kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang 
soma", 

3) Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU Pemda 
Berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak, maka 

pembentukan KPAID berada di bawah struktur organisasi 
pemerintah daerah. Sehingga, pembentukannya harus mengacu 
pada pembentukan OPD yang ada dalam UU Pemda. Namun, 
nomenklatur "komisi" tidak diatur dalam Pasal 209 UU Pemda dan 
PP Perangkat Daerah. Tidak adanya nomenklatur "komisi" dalam 
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pembentukan OPD yang diatur dalam UU Pemda tersebut 
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dibentuk KPAID. 

Selain itu, terdapat potensi disharmoni lainnya dalam UU 
Pemda dan UU Perlindungan Anak dimana Lampiran Huruf F angka 
3 UU Pemda hanya menyebutkan bahwa kewenangan yang 
dimiliki oleh Kemensos dan/atau dinas sosial hanya terbatas pada 

rehabilitasi sosial pad a anak korban NAPZA dan HIV I AIDS. Padahal, 
jika merujuk pada UU Perlindungan Anak, Kemensos dan/atau 
dinas sosial diberikan kewenangan untuk melakukan rehabilitasi 
terhad�p 3�3L- �0rb3.� \'?ng ��m�rlt_•lt�n perHP1dung?!"! L:�usus 

secara menyeluruh. 

4) Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU Narkotika 

Rumusan Pasal 76J jo. Pasal 89 ayat (1) UU Perlindungan 

serupa yakni tindak pidana penyaiahgunaan narkotika yang 
melibatkan Anak. Namun terdapat perbedaan diantara keduanya 
yakni nominal pidana denda minimal dan maksimal dalam UU 

Narkotika jauh lebih besar biia dibandingkan dengan nominal 
da:ai,i lul,TU5iii-. �idar1e1 der1dcs yar,g didtu.- do:e1tt1 P'a.5al 09 avat \1j 

UU Perlindungan Anak. Hal ini tidak sesuai dengan amanat 
Penjelasan Umum UU Perlindungan Anak yang menyebutkan 
bahwa "Perubohon Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentong Perlindungan Anok juga mempertegas tentang perlunya 

p�11;bc;-utur1 :>u,;i.."Si pidur,v dui't dr;;du buyi ;;�:uku kejatoban 

terhadap Anak, untuk memberikan efek jero, serta mendorong 

adanya langkah konkret untuk memu/ihkan kembali fisik, psikis, 

dan sosial Anak Karban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal 

tersebut perlu dilokukan untuk mengontisipasi Anok Karban 

du,i1'utuu M;;u;.. µc:uft.u �t:}u,'iutu,; J; lt:e-,-11udiu,; ;,uri tiduk rn�rijud;' 

pelaku kejahatan yang sama". 

S) Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan KUHAP 
KPAI berdasarkan Pasal 76 huruf g UU Perlindungan Anak 

UiLt:r'i�d11 iugds u11iuk 1i rt:i"PU1-kd11 :it:iidJJ tJt=iC:h ,ge;cr,-d11 i.�d ,c:1Jc.t� 

ketentuan UU Perlindungan Anak kepada pihak berwajib. Namun, 
ketentuan tersebut berpotensi disharmoni dengan Pasal 1 angka 
24 KUHAP yang mengatur bahwa laporan terhadap tindak pidana 
hanya dapat dilakukan perseorangan. Disharmoni pengaturan ini 
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menyebabkan ketidakjelasan rumusan dan tidak dapat 
terlaksananya salah satu tugas KPAI yakni melaporkan kepada 
pihak berwajib ketika terjadi peristiwa pidana terhadap Anak. 
Dalam implementasinya selama ini, KPAI maupun KPAID hanya 
melakukan pendampingan terhadap anak korban atau keluarganya 
untuk melaporkan peristiwa pidana kepada pihak berwajib, karena 
KPAI maupun KPAID tidak dapat menjadi pelapor. 

6) Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU Sisdiknas 
Pasal 48 UU Perlindungan Anak yang mengatur tentang 

kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk 
menyelenggarakan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun untuk 
Anak dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. 
Mengingat, pasca diterbitkannya Permendikbud Program 
Indonesia Pintar program telah berlaku Wajib Belajar 12 (dua 
belas) tahun. 

2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan 

a. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggara Perlindungan Anak 

Penyelenggaraan perlindungan anak terdiri atas 2 (dua) 
bidang besar yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus 
anak yang dilaksanakan oleh negara, pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, lembaga negara lainnya, masyarakat, keluarga, dan orang tua 
atau wali serta dunia usaha. Namun dalam implementasinya masih 
terdapat beberapa hak Anak yang belum dapat dipenuhi secara 
optimal yakni hak Anak untuk tumbuh dan berkembang; hak Anak 
untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; hak 
anak atas pendidikan; hak untuk Anak Penyandang Disabilitas; dan 
hak Anak Penyandang Disabilitas untuk memperoleh bantuan hukum. 

b. ldentitas Anak 
Pemberian jaminan terhadap status hukum anak, salah 

satunya dengan kepemilikan Akta Kelahiran yang ketentuannya 
terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak. 
Dalam pelaksanannya, masih banyak Anak Indonesia yang 
identitasnya tidak atau belum tercatat dalam Akta Kelahiran. 
Sehingga, secara de jure keberadaan Anak yang belum memiliki Akta 
Kelahiran dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan 
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anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah 
i\cwargartcgor aon,-,ya serta ti-dak tcrHttdunlSi kcbcrodaafit,ya serta 

berpotensi menimbulkan manipulasi identitas Anak. 

c. Pencabutan Kuasa Asuh 
Pasal 30 UU Perlindungan Anak mengatur mengenai tindakan 

- - - - -  · - - - -  _  .. . . .  . _ ..__  _ _  I ,  - - -  - - - · · -  .....  __ . • . .  "T"  . . . ....  __ ._ _ .J  ... - - - · ·  

µt:llfidWd'3>C:III dldU pt:'11\.CIVUldll I\UcDd (DUil Uld116 lUd ll::"llldUdµ Mlldl\ 

apabila Orang Tua tersebut tidak melaksanakan kewajiban dan 
tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 26 UU 
Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya, pencabutan 
kuasa asuh Orang Tua hanya berlaku bagi Orang Tua yang melakukan 
l\cktfd:idf1 tcrllinJd}J a,·,ar\i",y'it. radci{1ai, sc;;uar ra-sal 26 UU 

Perlindungan Anak, kewajiban Orang Tua tidak hanya terikat pada 

memberikan perlindungan terhadap Anak. 

d. Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Bidang Sosial 
i}Ci.dd5ciil\ci,i jjerrgd\Ufcifi dd:att, VU rt:iiidd da,-, UU 

Perlindungan Anak mengenai penyelenggaraan perlindungan Anak di 
bidang sosial yang merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib 
yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka pemerintah daerah 
wajib untuk menyelenggarakan pelayanan publik khususnya urusan 
. • .  : . I -' - ' - - ·  · · - - ' - -  · - - - - · · • · - L ·  1 . . 1  • . .  ..._ 1  ..I - - - -  - ·- •  - - - - - - - -  
:>U:tldl uc:110111 10115P..a 111c111erru1n J\l:UU\U11a11 ua:,01 warga 1n::5a1d 

khususnya anak terlantar. Namun, penyelenggaraan perlindungan di 
bidang sosial khususnya untuk anak terlantar masih menemui 
kendala berupa ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap SPM 
rehabilitasi sosial dasar; kurang komitmennya Kemendagri untuk 
r,·rcncgak�a,·1 5di'l�:ii r\ct,)ada Jicii"refltlt�i daci"ah ya:,1g tidal\ ,i1cn1c1tuhi 

SPM rehabilitasi sosial dasar; serta kurangnya anggaran dan SOM di 
daerah yang melaksanakan kewajiban SPM rehabilitasi sosial dasar 
anak terlantar. 

e. Perlindungan Khusus ABH 
"- -- •  .-,... __,_ ,..,.t l.. - -  .  ..C L  .J--- " - - - 1  r ,.  ' " '  " - - 1 : . _ ..J  • - - 1 .  

r�tll J::J Ofdl 1LJ IIUlUI u uo,, r"'0::3dl \rt UV re'lllffUUl16dll '''Uld ... 

pada pokoknya mengatur perlindungan khusus bagi ABH. 

lmplementasi atas ketentuan tersebut masih menemui beberapa 
kendala seperti kurangnya keterbukaan anak korban dan keluarganya 
terhadap permasalahan yang dialami sehingga mengakibatkan 
•• -·- - .• - -- - - I -- -· . - -- _ .• �- ..Ji .a.�..J _ I - -.a.· _. _ I I - -· , .J· - - I . •  _  -  _,..__ • - .. - ··- ... 
..,Clldl 16dl ICII I 1'.d�U3 lll�IJdUl \lUdll.. VJ.IUll ldl1 flr.�I IUUldll l\df)cDl\.d� CltJdl di. 

penegak hukum yang kurang memahami prinsip-prinsip dasar KHA; 

dan masih minimnya pemahaman masyarakat pada saat proses 
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reintegrasi ABH sehingga menimbulkan efek yang kurang baik bagi 
kondisi psikis dan mental anak. 

f. Perlindungan Khusus Anak Karban Jaringan Terarisme 
Pasal 59 ayat (2) huruf k dan Pasal 698 UU Perlindungan Anak 

mengatur perlindungan khusus bagi Anak korban jaringan terorisme 
dilakukan melalui upaya edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan 
nilai nasionalisme; konseling tentang bahaya terorisme; rehabilitasi 
sosial; dan pendampingaan sosial. lmplementasi pasal tersebut 
menemui beberapa kendala seperti SOP dan proses penanganan 
Anak korban jaringan terorisme belum sepenuhnya mengedepankan 
kepentingan terbaik bagi Anak; kurangnya respons pemerintah 
daerah dalam pengawasan pasca reintegrasi; tidak adanya kebijakan 
daerah dalam menangani orang yang terpapar radikalisme; stigma 
negatif dari masyarakat; dan penolakan Anak dan Orang Tua yang 
menjadi korban jaringan terorisme untuk mengikuti rehabilitasi 
sosial. 

g. Perlindungan Khusus Anak Karban Perlakuan Salah dan 
Penelantaran 

Pasal 59 ayat (2) huruf m dan Pasal 71 UU Perlindungan Anak 
mengatur perlindungan khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan 
penelantaran dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, 
perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. 
lmplementasi ketentuan tersebut menemui kendala seperti belum 
ada standar dan kriteria terkait pengawasan dan kejelasan peran 
antar kementerian/lembaga; kurangnya fasilitas serta sosialisasi UU 
Perlindungan Anak secara berkesinambungan kepada masyarakat; 
dan belum adanya satu data terintegrasi terkait Anak korban 
perlakuan salah dan penelantaran. 

h. Perlindungan Khusus Anak dengan Perilaku Sasial Menyimpang 
Pasal 59 ayat (2) huruf n dan Pasal 71A UU Perlindungan Anak 

mengatur perlindungan khusus bagi Anak dengan perilaku sosial 
menyimpang dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai 
sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. 
lmplementasi ketentuan tersebut menemukan beberapa kendala 
berupa kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap 
proses rehabilitasi dan pendampingan sosial Anak, terutama keluarga 
tidak mampu; kemudian stigma negatif masyarakat terhadap Anak 
dengan perilaku sosial menyimpang yang menghambat proses 
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reintegrasi/reunifikasi; terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM; 
• I 1 . I H,,,. • J . l I I . r . 

ver Udld::»11ya :::,d1 dnd µ1 d!)dr dlld L".:,'"', Udll u�1u111 dUdllYd tUI u111  

koordinasi yang menyinergikan kementerian/lembaga untuk 

melakukan penanganan Anak dengan perilaku sosial menyimpang. 

i. Perlindungan Khusus Anak Korban Stigmatisasi dari Pelabelan 

t1:r'"'iiit Jcrrgarr �u.-�iii Otcifii i'Udtrjii 

Pasal 59 ayat (2) huruf o dan Pasal 718 UU Perlindungan Anak 
mengatur perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban 
stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya 
dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan 
sosial. Kc11dci:a yditg Jii-.odo.:,t uo:an1 i,Yiµh::1-r1e1·,tast j.i�r:i11du1·,g,a,-, 

khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan 
terkait dengan kondisi Orang Tuanya hampir sama dengan kendala 
dalam implementasi perlindungan khusus bagi Anak korban jaringan 
terorisme yakni kurangnya respons pemerintah daerah dalam 
- - - - - .  ----- · - - - - -  -- · · ·"'------ !  r  • •  .a.  " - - (  · - · · -  - · - · · i - .J •  I  . • •  L -  .• }JCI 15c::11wc::11�a1 I }Jd;,l..a t CllllC'6,l d:>l. ..:Jddl M.1101\ fdTJ& ttlCIIJdUI I\.UI Udl I 

stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya 
kembali ke masyarakat maka tanggung jawab beralih ke pemerintah 
daerah. Namun pemerintah daerah belum siap dalam hal anggaran 

dan keamanan wilayah. 

j. Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak 
Koordinasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak 

merupakan hal yang mutlak diperlukan mengingat pemenuhan hak 
Anak dan perlindungan khusus Anak merupakan isu lintas sektoral 
.J • •  ·-· 1 ..._ : J · - - - · :  •-'··- .• .J _ I _  . • • . • •  1 _ 1  • • • .  • • • • •  :L _1:.._ • • • • . .  •  

UCll l II IUI LlUll llC1t;,1. l'ldl II Utt, Udldlll lJCICSl\.::>dlldl U 1yc::11 1110:::,11 I UllCII IUI 

kendala berupa ego sektoral di pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak; lemahnya 

koordinasi penanganan kasus Anak oleh pemerintah daerah; 

terdapatnya tumpang tindih kewenangan dalam internal maupun 
ck:;tCfiid: h:r,1bagd .:,a·,yeh�1igi;dl a j.iC'f�ii·,ctu,·,5cnt A,idk di ;:,c,i·,erintc1:-1 

pusat maupun pemerintah daerah; belum teringrasinya data antara 
para pemangku kepentingan perlindungan anak; dan tidak 

diperbaharuinya data anak yang mengalami kekerasan dalam 
SIMFONI PPA. 

k, Urgensi Pembentukan KPAID 

Masih terdapat pro dan kontra mengenai urgensi pembentukan 
KPAID. KPAI dan KPAID Kabupaten Bandung Barat berpandangan 
bahwa pembentukan KPAID sangat penting guna optimalnya 
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pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Namun, 
DP3AK Provinsi Jawa Timur dan DP3AK Provinsi Jawa Barat 
memandang bahwa pembentukan KPAID tersebut berpotensi 
menimbulkan tumpang tindih dalam hal pengawasan karena fungsi 
pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak tersebut juga 
dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur dan DP3AK Provinsi Jawa 
Barat. Sehingga pembentukan KPAID tidak diperlukan. Hal tersebut 
juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Namer 85/PUU-XVll/2019. 

I. Pelaksanaan Kebiri Kimia 
Pelaksanaan kebiri kimia masih belum dapat dilaksanakan 

karena belum ada petunjuk teknis bagi dokter untuk melakukan 
eksekusi, masih adanya pertentangan dari organisasi profesi dokter 
(IDI) terkait tindakan kebiri kimia, dan belum ada dokter atau tenaga 
medis yang tersertifikasi untuk melakukan tindakan kebiri kimia 

terse but. 

3. Aspek Pendanaan 

a. Pendanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak 

Terkait dengan dukungan anggaran dari pemerintah dan 
pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan perlindungan 
anak telah diatur dalam Pasal 71E UU Perlindungan Anak. Dalam 
pelaksanaanya masih ditemukan beberapa kendala diantaranya 
minimnya dukungan anggaran dalam hal penyediaan lembaga 
rehabilitasi sosial khususnya untuk anak terlantar; minimnya 
dukungan anggaran untuk pendampingan sosial; minimnya dukungan 
anggaran untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang 
memerlukan perlindungan khusus; dan alokasi anggaran untuk 
penyelenggaraan perlindungan anak belum menjadi prioritas 
pemerintah daerah. 

b. Dana Desa 
Dukungan anggaran dalam penyelenggaraan perlindungan anak 

selain dari APBN, APBD, dan sumber dana lain yang sah dan tidak 
mengikat juga dapat diperoleh dari dana desa. Pengalokasian dana 
desa untuk penyelenggaraan perlindungan anak diatur lebih lanjut 
dalam Permendesa Penetepan Prioritas Penggunaan Dana Desa. 
Namun, dalam implementasinya masih adanya kekhawatiran dari 
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pemerintah desa untuk mengalokasikan dana desa dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak karena belum adanya petunjuk 
teknis mekanisme pengalokasian dana desa untuk penyelenggaraan 
perlindungan anak tersebut. Selain itu, pengalokasian dana desa saat 
rru masih tertuju pada masalah infrastruktur belum pada 
kesejahteraan dan perlindungan Anak. 

4. Aspek Sarana dan Prasarana 

a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Data Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak 

Pasal 22 UU Perlindungan Anak mengamanatkan kewajiban dan 
tanggung jawab yang salah satunya kepada pemerintah daerah untuk 
memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak. Oalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa 
kendala dalam kaitannya dengan sarana dan prasarana di antaranya 
tidak adanya tempat untuk melaksanakan kegiatan Forum Anak di 
daerah; minimnya ketersediaan LPKA, LPAS, dan LPKS/LPSA untuk 
ABH, minimnya ketersediaan ruang pelayanan khusus anak di Polres 
tingkat kabupaten/kota; minimnya rumah aman anak (shelter) di 
tinok:.t J,r,:ah11n:>tpn ll,nt:1• ,+:an ri::at� k:2ic:11c An::1lc \l:Jino h,::,l11m torintDor:ac.i 
- · g- - - · · · - - - ,.. - · - · · , · - - - - , - - · - - - - - - - - - - - · · · · - " 1 - · u · - - · - - ·  - - · · · · - - u · - - ·  

secara baik. 

b. Kualitas dan Kuantitas SOM Penyelenggaraan Perlindungan Anak 

Selain sarana dan prasarana, Pasal 22 UU Perlindungan Anak 
;, ..._ +1,..._ 1,.,.. "'""' ,,. h + h .... 
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pemerintah daerah untuk mendukung ketersediaan SOM dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak. Oalam pelaksanaannya, 
ketersediaan SOM masih mirum sehingga menyebabkan 
penyelenggaraan perlindungan anak menjadi terhambat. Minimnya 
' · - .0.... - - - - � � - - -  '" """ ._ ._  .a,  •.•.•• L . .  a...  ..  H - - - 4. - - - -  ·- .. · .• · . .. . .. .  -  ··---1-L ... _ 
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pendamping seperti Peksos dan Psikolog di tingkat kabupaten/kota; 
kurang meratanya SOM Peksos; dan masih banyaknya Penyidik Anak, 
Jaksa Anak, dan Hakim Anak yang belum tersertifikasi dan jumlahnya 
masih sangat minim. 
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5. Aspek Budaya Hukum 

a. Partisipasi Anak 

UU Perlindungan Anak menjamin hak Anak yang salah satunya 
untuk berpartisipasi atau menyampaikan pendapat. Partisipasi Anak 
tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri PPPA dengan menerbitkan 
Permen PPA Penyelenggaraan Forum Anak. Di mana Forum Anak 
merupakan media, wadah,atau pranata untuk memenuhi hak 
partisipasi Anak tersebut. Akan tetapi, hal ini masih sulit 
diimplementasikan karena belum semua Anak Indonesia dapat 
berperan aktif menyampaikan aspirasinya untuk pengembangan 
dirinya. Hal tersebut dikarenakan budaya patriarki di Indonesia yang 
masih menempatkan Anak berada di bawah kontrol orang dewasa 
dan mengharuskan Anak patuh pada perintah orang tua. Selain itu, 
keterlibatan Anak di Musrenbang dan diskusi di tingkat legislatif juga 
masih kurang terlihat. 

b. Pencegahan Pernlkahan pada Usia Anak 

Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak salah satunya mengatur 
mengenai kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua untuk mencegah 
terjadinya pernikahan pada usia Anak. Namun dalam 
pelaksanaannya, pernikahan pada usia Anak masih sering terjadi yang 
berdampak pada kesehatan mental, kesehatan reproduksi Anak 
tersebut, dan menjadi pemicu meningkatnya kasus kekerasan pada 
Anak sebagai akibat kurangnya kesiapan mental Anak yang menikah 
pada usia dini dalam mengasuh, mendidik, merawat, dan melindungi 
Anak. 

c. Peran Serta Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak dan 
Penghindaran Stigma Negatif terhadap Anak 

Pasal 72 UU Perlindungan Anak mengatur tentang peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, 
dalam pelaksanaannya pemahaman masyarakat atas pemenuhan hak 
Anak dan penghindaran Anak dari stigma negatif masih sangat minim. 
Permasalahan yang sering ditemui yaitu masih banyaknya Anak yang 
belum memiliki Akta Kelahiran dan masih banyaknya masyarakat 
yang memberikan stigmatisasi negatif khususnya kepada ABH, Anak 
Penyandang Disabilitas, Anak dari agama minoritas yang berdampak 
buruk bagi perkembangan psikologis Anak. 
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d. Peran Media Massa dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak 

Pasal 72 ayat (5) UU Perlindungan Anak pada pokoknya 
mengatur tentang peran media rnassa dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak. Dalam pelaksanaannya, untuk kerahasiaan 
identitas Anak masih sulit dilaksanakan karena masih banyak media 
baik cetak maupun elektronik yang mengekspos identitas ABH_. 
sehingga berdampak pada munculnya stigma negatif di masyarakat. 
Bahwa seringkali Anak menjadi objek eksplotasi dengan 
mempublikasi wajah, alamat, dan sekolah yang berdampak buruk 
bagi Anak dan keluarga. Hal ini tanpa melihat kepentingan terbaik 
h2iai An::1lr 
--gr . . .  - · ·  

e. Peran Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak 

Pasal 72 ayat (6) UU Perlindungan Anak pada pokoknya 
mengatur mengenai peran Dunia Usaha dalam penyelenggaran 
perlindungan anak. Dalam implementasinya, peran Dunia Usaha 
dalam penyelenggaraan perlindungan anak tersebut belum berjalan 
dengan baik yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya Dunia 
Usaha masih berorientasi pada sisi ekonomi; belum adanya sosialisasi 
standar untuk produk yang aman bagi anak, termasuk produk 
mainan, produk buku, serta produk makanan yang dilakukan oleh 
kementerian/lembaga terkait; belum adanya aturan khusus baik di 
tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengenai program 

program terintegrasi yang dapat membantu memaksimalkan peran 
Dunia Usaha dalam menyediakan produk-oroduk yang ramah Anak_: 

dan masih banyak produk makanan dan minuman yang belum 
memenuhi standar kesehatan. 

B. Rekomendasi 

a. perlu dilakukannya harmonisasi antara UU Perlindungan Anak 

dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur 
tentang definisi Anak khususnya terkait batasan usia Anak; 

b. perlu penambanan berupa penjetasan mengenai maksuo Clan rrasa 

"bontuon bioyo dan/atau fasilitas lain" dalam Penjelasan Pasal 38 

ayat (2) UU Perlindungan Anak; 
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c. perlu adanya penambahan frasa "atau Wali" setelah frasa "Orang 
Tua" dalam Pasal 458, Pasal 47, dan Pasal 49 UU Perlindungan Anak; 

d. perlunya penyesuaian terkait Pasal 48 UU Perlindungan Anak yang 
mengatur mengenai Wajib Belajar dalam UU Perlindungan Anak dan 
UU Sisdiknas; 

e. perlu adanya penambahan pengaturan khususnya dalam Pasal 59 
ayat (2) UU Perlindungan Anak dengan menambahkan Anak korban 
kejahatan siber ke dalam klaster Anak yang memerlukan 
perlindungan khusus. Penambahan pengaturan tersebut juga diikuti 
dengan penambahan pasal yang mengatur mengenai larangan 
kejahatan siber pada Anak dan pasal yang memuat sanksi pidananya; 

f. perlu adanya perubahan pada frasa "anak yang menyandang cacat" 
dalam Pasal 62 huruf b UU Perlindungan Anak menjadi menjadi frasa 
"Anak Penyandang Disabilitas" sesuai dengan amanat Pasal 148 UU 
Penyandang Disabilitas; 

g. diusulkan untuk diberikan penjelasan dalam Pasal 2 UU Perlindungan 
Anak terkait asas non-diskriminasi sebagaimana juga diatur dalam 
KHA. Sehingga, kata "diskiriminatif' dalam Pasal 76A UU 
Perlindungan Anak dapat diartikan dengan mengacu pada penjelasan 
asas non-diskriminasi dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak. 

h. perlu adanya perubahan dalam rumusan Pasal 81 ayat (7), ayat (8), 
dan ayat (9), Pasal 81A, Pasal 82 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), serta 
Pasal 82A UU Perlindungan Anak dengan menghapus frasa "tindakan" 
yang melekat pada rumusan sanksi kebiri kimia, pemasangan alat 
pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dan mengganti menjadi frasa 
"pidana tam bah an". 

i. dilakukan penyesuaian rumusan nominal pidana denda dalam Pasal 
83 UU Perlindungan Anak merujuk pada nominal rumusan pidana 
denda dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU TPPO; 

j. dilakukan penyesuaian rumusan nominal pidana denda dalam Pasal 
89 ayat (1) UU Perlindungan Anak merujuk pada nominal rumusan 
pidana denda dalam Pasal 133 ayat (1) UU Narkotika; 

k. perlu adanya pengaturan mengenai sanksi bagi media massa yang 
mempublikasikan identitas Anak dalam UU Perlindungan Anak; 
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I. perlu adanya pengaturan mengenai batas waktu penetapan 
.:ic-ratura·n pi:lak:.c:11,<1 da:ar,·, UU rc,1it1duirga11 Aoak ag,<11 51;:sual 

dengan amanat Pasal 74 ayat (1) UU PPP; 

m. perlunya harmonisasi antara UU Perlindungan Anak dengan UU 
Pemda khususnya terkait kewenangan Kemensos dan/atau dinas 
sasial dalam hal oenanganan rehabilitasi sosial untuk anak korban 
yang memerlukan perlindungan khusus; dan 

n. perlu harmonisasi antara pengaturan dalam UU Perlindungan Anak 
dengan KUHAP khususnya terkait pelaporan tindak pidana yang 
dilakukan oleh suatu badan hukum khususnya KPAI atau KPAID. 

2. Dalam aspek Struktur Hukum/Kelembagan, diberikan rekomendasi 
sebagai berikut: 

a. per iunva µeningKdldll uan �l�I KUOIUina�i UdiK dnldld 

kementerian/lembaga terkait maupun OPD yang ada didaerah dalam 
hal penyelenggaraan perlindungan Anak dan perlindungan khusus 
terhadap Anak; 

b. perlunya peningkatan komitmen dari pemerintah dan pemerintah 
. . . .. . .  I  - · - - - - - - L :  
u111.u" 11 1 1::11 1e11u11 1  
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dukungan sarana dan prasarana serta ketersediaan SDM 
penyelenggaraan perlindungan anak maupun perlindungan khusus 
bagi Anak; 

c. perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada pihak-pihak 
terkait µer{h1dUil6cifi Aocik 3\:'fJCfti G,·a,rg I uci dcir", f,ici�fdia�at tcr1ta11g 

pentingnya pemenuhan terhadap hak-hak Anak dan perlindungan 
Anak dari segala kekerasan dan diskriminasi; 

d. perlunya optimalisasi dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk 
terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang 
·- _ _  .._, -- ' - - - - - • 1 : I .  . , _.. _  " ' - 1 - L. � . - -  -  - - L -  - - ·  � ..J - - . A.! "- - -  •  - - • -  
JJ�lllHIE;llYd l\"C)JCllHllJ\dll l'\.l\\d 1'"Cldlllldll ::,eua5a1 IUt::llUl.d::, Mlldl\. 

e. pembentukan KPAID tidak bersifat wajib bagi pemerintah daerah. Hal 
tersebut juga sejalan dengan pandangan hukum Mahkamah 
Konstitusi yang menyatakan bahwa pembentukan KPAID tetap 
dipertahankan bersifat "tidak wajib" karena prioritas pemerintah 
.1 • • . •  1. · · - ' · · · '  . •  I . I  . .  I  .  .)  . .  ._  .1 • •  a.  • • • • .  - · - - - - - · ·  ..J• .1 • • . . •  1. 

UdCI dll Ydll6 UCI u-=ua-Ut:Ud Ud}l lt:'I Udld!>llfd dll56dl dlf UJ Udt:I dll .  

f. pemerintah melalui Kementerian Kesehatan perlu segera membuat 
petunjuk teknis yang mengatur tentang eksekusi tindakan kebiri 
kimia, penyamaan persepsi pemerintah dengan IOI terkait tindakan 
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kebiri kimia, dan sertifikasi dokter atau tenaga medis yang melakukan 
tindakan kebiri kimia. 

3. Dalam aspek Pendanaan, diberikan rekomendasi sebagai berikut: 

a. diperlukan penguatan komitmen dari pemerintah dan pemerintah 
daerah untuk melaksanakan kewajibannya dalam menyediakan dana 
penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, pemerintah dan 
pemerintah daerah perlu juga mengoptimalkan sumber dana lainnya 
di luar APBN atau APBD dengan menjalin kerjasama dengan Dunia 
Usaha guna mendukung ketersediaan dana penyelenggaraan 
perlindungan anak. 

b. diperlukan adanya petunjuk teknis sebagai dasar acuan bagi 
pemerintah desa agar dapat mengalokasikan dana desa untuk 
penyelenggaraan perlindungan anak. 

4. Dalam aspek Sarana dan Prasarana, diberikan rekomendasi sebagai 
berikut: 

a. diperlukan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan 
pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung 
jawabnya dengan optimal guna memenuhi kebutuhan sarana dan 
prasarana serta ketersediaan SDM dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak; 

b. diperlukan koordinasi dan kerjasama antar kementerian/lembaga 
baik pada tingkat pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak khususnya koordinasi dan kerjasama dalam hal 
pengintegrasian data kasus Anak; dan 

c. diperlukan perencanaan yang baik sampai dengan pengawasan yang 
dilakukan secara berkala baik oleh pemerintah maupun pemerintah 
daerah dalam menyediakan ketersediaan SDM yang merata baik dari 
segi kualitas maupun kuantitas. 

5. Dalam aspek Budaya Hukum, diberikan rekomendasi sebagai berikut: 

a. optimalisasi dari sisi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat 
khususnya Orang Tua tentang partisipasi Anak; 
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b. optimalisasi dari sisi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat 
khusosnva c,-c2,1g Tua to1toi1g µ51t(ttp,ya pcra,1 Orattg Tua 

mencegah terjadinya pernikahan pada usia Anak; 

c. diperlukan peningkatan komitmen dari masyarakat untuk berperan 
aktif dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui sosialisasi 
dan edukasi kepada masyarakat tentang peranan pentingnva dalam 

penyelenggaraan perlindungan anak; 

d. perlu adanya sanksi yang tegas kepada media massa yang 
mempublikasikan identitas ABH; dan 

pemerintah daerah yang berkoordinasi dengan lembaga pengawasan 

yang berperan dalam quality control produk yang aman untuk Anak. 
Selain itu, perlu adanya sanksi tegas kepada perusahaan yang 
memproduksi produk yang tidak Aman untuk Anak. 
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LAMPI RAN 

TIM PENYUSUN 

KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU PERLINDUNGAN 

ANAK 

A. TugasTim 

Untuk melaksanakan kegiatan penyusunan kajian dan evaluasi 
pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan Anak, Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian. Sekretariat Jenderal DPR RI 
melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1. Menyusun rencana kegiatan (ToR) pemantauan pelaksanaan UU 
Perlindungan Anak; 

2. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi: 

a. Studi kepustakaan; 

b. Diskusi dengan berbagai narasumber terkait di pusat; dan 

c. Diskusi dengan berbagai narasumber di daerah objek pemantauan. 

3. Menyusun laporan hasil pengumpulan data dan informasi; 

4. Menyusun pokok-pokok hasil pengumpulan data dan informasi serta 
pokok-pokok pemikiran yang akan dituangkan dalam penyusunan kajian 
dan evaluasi; 

5. Menyusun konsep kajian dan evaluasi berdasarkan pokok-pokok 
pemikiran yang telah diputuskan; 

6. Menyampaikan laporan pengumpulan data dan informasi; 

7. Menyampaikan laporan hasil penyusunan kajian dan evaluasi 
pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan Anak kepada Pimpinan DPR 
RI, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI dan Pimpinan Badan 

Legislasi DPR RI; 

8. Menyusun resume kajian dan evaluasi; dan 

9. Memasukkan hasil kajian dalam website Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI dan 
mendokumentasikannya di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang 
Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, Perpustakaan 
Nasional, Perpustakaan OKI Jakarta dan Perpustakaan DPR RI. 

Kajian dan Evaluasi Pemant:auan Pelilksanaan 
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B. Nama-Nama Tim 

1. Dra. Tanti Sumartini. M.Si. 

NIP. 196310011988032001 

2. Poedji Poerwanti. S.H.
1 

M.H. 

NIP.196811032000032004 

3. Susi Daryati. S.H., M.H. 

NIP. 197912242005022001 

4. Arrista Trimaya. S.H.,M.H 

NIP.1980072002122002 

5. Muhammad Wildan Ramdhani. S.H., M.Kn. 

NIP.198805052014021001 

6. Ira Chandra Puspita, S.H.
1 

M.H. 

NIP. 198810032018012001 

7. Maulidia Novita, S.H., M.Si. 

NIP. 198611062008122001 

8 P11tri Ali� Norvit:. <.;,ri. S H M H 

NIP. 199301192018012002 

9. Rizki Emil Birham, S. H. 

NIP. 198809292019031001 

10. Trisuharto Clinton, S. H. 

N!P.199303112019031001 

11. Antonius Sam Turnip, S. H. 

NIP. 199304052019031001 

12. Anisa Rahmasari, S. H. 

NIP.199311042019032001 
.. ..., C" .-. - , , ..1 :  
.1...>, Jonryu, 

NIP.196509101989031002 

14. Rani Suwita, S.E. 

NIP.198606252005022001 

15. Maria Dumaris Simanjuntak 
•u,... .,.....,,,.n,...,-,... ..... ,...,... .. ,... ... ..,,,...,... ... 

l'ttr, .1.::,U:,v:)UL.l-:J-:J J.U.L.LUV.L 

16. Dita Putri Utami, S.H. 

17. Vidy Fauzizah Sampurno, S.H. 

18. Sanela Amalia Putri, S.H. 

2561 

ICajlan .... haluui-- .... 
Undo� Nomor 2J Tohun Z002 ,.,...., Pertlndunpn - 

Sebaipbuna telah Dlubah Teralthir denpn lJndans-llndana: Nomor 17 Tahun 2016 

....... - ... ,., .......... Undi!.,.undanc- -· Selu .. wiatJondenl Dl'A RI 


