PANDUAN PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN
ANAK PERILAKU
SOSIAL MENYIMPANG
KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Tim Penyusun
Pengarah
: Nahar SH, M.Si.
		 (Deputi Perlindungan Anak)
Penanggung Jawab : Usman Basuni, SE, MA, MPHR
		 (Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus)
Penulis
:  Hadi Utomo
			Yayasan BAHTERA Bandung
		
 Faisal Cakra Buana
			 Yayasan BAHTERA Bandung
		
 Yusuf Al Farisi
			 Yayasan BAHTERA Bandung
		
 Nanang A. Rachman, S.Sos, M.Si
			(Kepala Bidang Perlindungan Anak Kelompok Minoritas)
		
 Winda Febria Windi, ST
			(Kasubid. Perlindungan Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi)
		
 Kurniawan, S.AP
			(Kasubid. Perlindungan Anak Berperilaku Sosial Menyimpang)
		
 David, S.Pd
			(Analisis Perlindungan Anak Berperilaku Sosial Menyimpang)

Kata Pengantar
Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Asisten
Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus dapat menyelesaikan Buku
Panduan Pencegahan dan Penanganan Anak Berperilaku Sosial Menyimpang. Buku
Panduan ini dibuat bekerjasama dengan Yayasan Bahtera Bandung dengan tujuan
agar bisa menjadi panduan untuk menjamin dan memastikan setiap anak yang
terjebak berperilaku sosial menyimpang, dilayani tanpa kekerasan dan diskriminasi,
demi kepentingan terbaik bagi anak.
Harapan kami Buku Panduan ini dapat menjadi acuan bagi guru atau
tenaga pendidikan, para orang tua, para pendamping dan pengasuh anak,
orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial,
organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
Buku ini tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan sesuai
harapan banyak pihak, untuk itu masukan dari pembaca untuk menyempurnakan
buku ini sangat kami harapkan. Semoga Buku Panduan ini bermanfaat bagi semua
pihak khususnya dalam rangka perlindungan anak berperilaku sosial menyimpang.
Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun yang telah
bekerja keras dalam menyelesaikan Buku Panduan ini. Semoga upaya kita semua
untuk mewuiudkan anak Indonesia yang sehat, ceria dan berakhlak mulia, terlindungi
dari kekerasan dan meminimalisir perlakuan sosial menyimpang mendapat ridho
Tuhan Yang Maha Kuasa.
Jakarta,
Mei 2019
Asisten Deputi
Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus

Usman Basuni
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Sambutan
Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Arti perlindungan menurut undang-undang ini tidak sekedar melindungi
dari berbagai resiko kekerasan eksploitasi atau penelantaran, tetapi lebih luas yaitu
melindungi untuk pemenuhan hak-hak dasar anak.
Selanjutnya pada Pasal 59 poin (n) anak dengan perilaku sosial menyimpang
termasuk dalam bagian yang mendapatkan perlindungan khusus, dengan
diterbitkannya Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Anak Berperilaku Sosial
Menyimpang ini diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang tidak terlindungi dan
semua anak mendapatkan perlindungan dan haknya sesuai tumbuh kembangnya.
Permasalahan anak harus menjadi prioritas dan dapat ditangani dengan baik, karena
apabila kita abai, generasi selanjutnya akan menjadi beban bagi Negara, karena
melalui pemenuhan hak dan perlindungan anak secara optimal akan menghasilkan
individu berkualitas yang akan membawa kemajuan bangsa di masa yang akan
datang.
Semoga Buku Panduan ini bisa bermanfaat bagi semua pihak serta upaya kita
dalam melindungi anak Indonesia selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT.
Deputi Perlindungan Anak

Nahar
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BAB
I

Pendahuluan

A. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
1.

Pengertian Anak.
Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hakhak Anak (KHA), diharuskan mengatur ketentuan usia anak di dalam undangundang yang berlaku. KHA Pasal 1 tentang definisi anak, menyatakan
bahwa: “...setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, KECUALI,
berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan
telah dicapai lebih awal...”. Definisi ini berimplikasi pada hak-hak anak
pada isu lain diantaraya hak atas pendidikan, kesehatan, peradilan anak,
ketenagakerjaan, anak dalam situasi konflik bersenjata. Komite HAM Anak
PBB tetap memberikan kebebasan kepada negara-negara yang meratifikasi
KHA untuk mengatur batasan minimum usia anak dalam sebuah peraturan
perundang-undangan. Tidak adanya batasan minimal yang dinyatakan
dalam KHA tentang usia anak, memberikan kebebasan pada tiap negara
peserta KHA untuk menentukan batasan minimal usia yang disebut anak.
Indonesia mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai
usia 18 tahun termasuk dalam kandungan. Definisi tersebut sebagaimana
diatur dalam Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal
1 ayat (1), menyatakan: “...Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan...”.
Pasal 1 ayat (1), berimplikasi pada perlindungan anak harus terjadi sejak
mereka berada di dalam kandungan. Artinya, anak yang masih dalam
kandungan memiliki hak yang sama dengan anak yang telah dilahirkan,
yaitu hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan sesuai mandat
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KHA Pasal 6. Kata “...termasuk anak yang masih dalam kandungan...”,
merupakan uraian yang dijadikan ketentuan hukum untuk menjelaskan
batasan minimal yang disebut anak, di Indonesia. Lebih jauh, batasan
minimal usia anak dimaksudkan untuk menjamin bahwa hak anak dan
perlindungan anak harus terjadi sejak anak berada dalam kandungan
seorang ibu.
Perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin
bahwa hak-hak anak benar-benar dinikmati secara utuh. Perlindungan anak
melengkapi hak-hak anak, sebagai salah satu syarat tumbuhnya kecerdasan
intelektual sekaligus kecerdasan emosional anak secara sempurna dan
selaras.
Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak, menyatakan
bahwa: “...Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi...”. Pasal tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa
pertumbuhan anak harus terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip umum
KHA diantaranya: non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak
hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; serta hak untuk dihormati
pandangannya, agar kesempurnaan perkembangan intelektual dan
emosional anak mampu dicapai dengan baik.
Perlindungan anak harus terjadi di semua situasi kehidupan anak. Situasisituasi yang dimaksud merupakan situasi pengasuhan dan pendidikan
yang dialami oleh anak. KHA Pasal 19 menyatakan bahwa “...ketika anak
berada dalam pengasuhan orangtua atau wali atau orang lain atau pihak
lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak harus dilindungi dari
segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cidera, atau penyalahgunaan
penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi termasuk
pelecehan seksual. Siapakah yang wajib melindungi anak berdasarkan
KHA Pasal 19 tersebut? Negara yang memiliki kewajiban dalam melindungi
anak melalui langkah-langkah administratif, legislatif, sosial, pendidikan dan
langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menciptakan pengasuhan dan
pendidikan yang aman bagi anak-anak.

2

Mengingat pentingnya perlindungan anak dalam semua situasi kehidupan
anak, diharapkan mampu mengurangi tingkat kerentanan terjebaknya anak
dalam situasi perilaku sosial menyimpang sesuai dengan mandat yang
terkandung dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (2) point (n) tentang “...Anak
dengan perilaku sosial menyimpang...”.
2.

Pengertian anak dengan perilaku sosial menyimpang.
Perilaku sosial menyimpang merupakan istilah untuk menggambarkan
terjadinya pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma masyarakat.
Terdapat dua istilah khusus untuk hal itu yaitu deviasi dan delinkuen yang
keduanya menggambarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut.
Untuk lebih jelasnya, berikut uraian singkat:
a.

b.

c.

1

Deviasi
Deviasi merupakan sebuah bentuk kata benda yang berarti
penyimpangan dari peraturan yang ditetapkan atau standard yang
diterima (Macionis, J.; Gerber, L). Deviasi berkaitan dengan ilmu
sosiologi berarti sebuah penyimpangan yang menggambarkan tindakan
atau perilaku yang melanggar norma sosial, termasuk aturan yang
diberlakukan secara formal atau diatur dalam perundang-undangan
atau nilai atau norma sosial yang berlaku di masyarakat.
Delinkuen
Perilaku anak yang ditandai dengan kecenderungan untuk melakukan
kejahatan, khususnya kejahatan kecil seperti lalai, ceroboh, tidak
bertanggung jawab, lemah, kendur, hingga berperilaku tanpa
memperhatikan norma hukum atau melanggar hukum pidana.
Kesamaan arti dari keduanya
Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan
nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai
dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang
kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya
sebagai bagian dari pada makhluk sosial1. Sedangkan Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah

Perilaku menyimpang (https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpang)
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laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang
bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di
dalam masyarakat2.
Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat
disebut deviasi (deviation), pelaku atau INDIVIDU yang melakukan
penyimpangan disebut devian (deviant). Kebalikan dari perilaku
menyimpang adalah perilaku yang tidak menyimpang yang sering
disebut dengan KONFORMITAS.
Konformitas adalah bentuk INTERAKSI SOSIAL yang di dalamnya
seseorang berperilaku sesuai dengan harapan KELOMPOK
3.

Penyebab.
Sebab-sebab penyimpangan/kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai
berikut:
a.

Faktor Subyektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri
(sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir);

b.

Faktor Obyektif adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan).
Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua
dan anak yang tidak serasi (Wilnes dalam bukunya Punishment and
Reformation);

c.

Sekolah, pergaulan dan media massa, juga merupakan faktor
penyebab.

4.

Jenis-jenis perilaku sosial menyimpang.
a.

Tawuran atau perkelahian antar pelajar; bullying;

b.

Penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang dan minuman keras;

c.

Seorang siswa yang berulang-ulang terlambat masuk sekolah atau
mengemudi kendaraan bermotor yang sesekali melanggar ramburambu lalu lintas;

2
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ibid

d.

mengganggu suasana kelas yang menyebabkan keributan;

e.

Pencurian, perampokan, prostitusi, dan pemerkosaan;

f.
g.
5.

Anak yang tergabung dalam sebuah kelompok yang melakukan
criminal;
Anak jalanan.

Tindak kriminal
Tindak kriminal adalah tindak kejahatan atau tindakan yang merugikan
orang lain dan melanggar norma hukum, norma sosial dan norma
agama. Misalnya: mencuri, menodong, menjambret hingga Perampokan,
membunuh, prostitusi, pemerkosaan dan lain-lain.

6.

Perilaku Menyimpang Sosial Anak adalah perilaku yang tidak
sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, bertentangan
dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Tetapi
langkah penyelesaiannya tidak masuk dalam kategori Anak Yang Berkonflik
Dengan Hukum.

B. Maksud dan Tujuan
Untuk menjamin dan memastikan setiap anak yang terjebak berperilaku sosial
menyimpang, dilayani tanpa kekerasan dan diskriminasi, demi kepentingan
terbaik bagi anak. Panduan Pencegahan dan Penanganan Anak Dengan Perilaku
Sosial Menyimpang ini disusun sebagai acuan bagi:
1. guru atau tenaga kependidikan lainnya;
2. orangtua, pendamping atau pengasuh lainnya;
3. orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan
sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan
dunia usaha.
4. pemerintah dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).
C. Sasaran
Sasaran dari Panduan Pencegahan dan Penanganan Anak Dengan Perilaku
Sosial Menyimpang ini, adalah:
1.

Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan: Perempuan dan Anak,
Keluarga, Pendidikan, Agama, Tenaga Kerja, Sosial, Komunikasi dan
Informasi, Kesehatan dan Instansi terkait lainnya;
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2.
3.

Gubernur, Bupati, Walikota dan Camat di tingkat daerah; dan
OPD yang membidangi urusan: Perempuan dan Anak, Keluarga, Pendidikan,
Agama, Tenaga Kerja, Sosial, Komunikasi dan Informasi, Kesehatan dan
Instansi terkait lainnya di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota.

D. Dasar Hukum
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

6

Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention
on The Rights of The Child (CRC) atau Konvensi tentang Hak-hak Anak
(KHA) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990Nomor 57);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

BAB
II

Pencegahan Anak dengan Perilaku
Sosial Menyimpang Menurut Hukum
Internasional dan Nasional

Perilaku sosial menyimpang anak merupakan masalah dunia, tak satu negara pun
yang terbebas dari masalah ini. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), menetapkan
dan mengesahkan Instrumen/Hukum Internasional Tentang Hak-hak Anak serta
Panduan/Pedoman Tentang Pencegahan Perilaku Sosial Menyimpang tersebut.
Instrumen tersebut diantaranya :
A. Konvensi Hak-hak Anak (KHA), Khususnya Hak Anak Atas
Pendidikan
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden
No 36 Tahun 1990. KHA terdiri dari delapan Klaster (Kelompok). Salah satu Klaster
yaitu klaster VII mengatur tentang hak anak atas pendidikan dan perlindungan
anak dalam proses pendidikan yang harus dilakukan oleh negara. KHA Klaster
VII terdiri dari Pasal 28 tentang hak pendidikan anak, Pasal 29 tentang tujuan
pendidikan dan Pasal 31 tentang waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya,
yang jika dilaksakan dengan baik maka mengembangkan potensi anak menjadi
kapasitas semaksimal mungkin dan memiliki kepribadian yang kuat.
KHA Pasal 29 ayat 1, memberikan kesepakatan tujuan pendidikan, tidak hanya
menambah dimensi kualitatif terhadap hak atas pendidikan yang diakui dalam
KHA Pasal 28, tetapi juga mendesak kepada tiap negara agar pendidikan
berpusat pada anak, ramah anak, dan memberdayakan anak.
Anak dengan perilaku sosial menyimpang dapat dicegah jika seluruh proses
pendidikan mencapai tujuan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam KHA
Pasal 29.
Pendidikan diarahkan pada pengembangan keterampilan anak, pembelajaran,
dan kapasitas lainnya, penghormatan terhadap martabat manusia, harga diri
dan kepercayaan diri. Pendidikan anak juga harus diarahkan kepada nilai-nilai
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yang lebih luas. Sekilas, nilai-nilai ini seolah-olah saling bertentangan. Misalnya,
pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman, toleransi, dan
persahabatan antar semua orang yang mungkin tidak sesuai dengan pendidikan
yang dirancang untuk mengembangkan penghormatan atas identitas budaya
anak sendiri dan nilai-nilai kebangsaan dimana anak hidup. Tetapi sebagian dari
pentingnya pasal ini terletak pada pengakuannya atas kebutuhan pendekatan
yang seimbang yang bertujuan menyatukan nilai-nilai yang beragam lewat
dialog dan penghormatan atas perbedaan. Anak mampu bermain peran unik
yang menjembatani perbedaaan yang menurut sejarah sudah memisahkan
kelompok-kelompok manusia.
Hak anak atas pendidikan berkaitan dengan tujuan pendidikan yang
pencapaiannya dirumuskan dalam KHA, secara ringkas dijelaskan sebagai
berikut:
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1.

Ketentuan
KHA
saling
terkait, tak satupun pasal
“...Anak dengan perilaku sosial
dapat
diartikan
berdiri
menyimpang dapat dicegah jika seluruh
sendiri
karena
setiap
proses pendidikan mencapai tujuan
pasal mengandung isu
pendidikan sebagaimana diamanatkan
yang berkaitan dengan isu
dalam Pasal 29 KHA...”
lainnya. Sehingga setiap
Pasal tidak bisa dipahami
dengan benar jika dipisahkan dari yang lain. Di samping prinsip-prinsip
umum, aspek lain yang relevan dari KHA termasuk tanggung jawab orang
tua (pasal 5 dan 18), kebebasan berekspresi dan berpikir (pasal 13 dan
14), hak atas informasi, pendidikan terhadap tiap negara dan pendidikan
kesehatan (17, 24, dan 28), hak anak dengan disabilitas (23) dan hak terkait
dengan budaya minoritas (30).

2.

Pendidikan harus meningkatkan pelaksanaan hak, bukan hanya dalam
kurikulum, tetapi juga lewat metode pengajaran dan lingkungan pendidikan.
Anak tidak kehilangan haknya hanya dengan memasuki gerbang sekolah.
Martabat yang melekat pada anak harus dihormati, termasuk batasan
tegas pada penegakkan disiplin di sekolah. Misalnya, bahwa hukuman
badan adalah pelanggaran terhadap hak anak; pelibatan anak dalam
proses pendisiplinan di sekolah harus ditingkatkan; Pandangan anak harus

diekspresikan dengan bebas, dengan tetap memperhatikan tata krama
dan sopan santun; meningkatkan peran masyarakat dan komite sekolah,
pendidikan sebaya dan konseling sebaya.
3.

Tujuan inti pendidikan adalah pengembangan kepribadian setiap anak,
talenta/bakat, dan kemampuan, yang mengakui bahwa setiap individu
memiliki karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang
unik. Kurikulum harus memiliki relevansi langsung dengan kehidupan
anak bagi kebutuhannya di masa kini dan mendatang; anak tidak boleh
meninggalkan sekolah sebelum siap untuk menghadapi semua tantangan
dalam kehidupannya. Keterampilan dasar tidak hanya termasuk bisa
membaca dan berhitung tetapi juga kemampuan untuk membuat keputusan
yang seimbang, mengatasi konflik dengan cara tanpa kekerasan dan
mengembangkan gaya hidup sehat, hubungan yang baik, tanggung jawab
sosial, bakat kreatif, berpikir kritis dan keterampilan hidup lainnya. Secara
khusus, system pendidikan harus memerangi semua bentuk diskriminasi.
Misalnya, kurikulum harus sesuai dengan prinsip persamaan jender dan
lingkungan pendidikan yang dibuat aman dan ramah terhadap anak
perempuan, anak minoritas dan suku terasing. Disamping itu, anak dengan
disabilitas atau HIV/AIDS tidak boleh mengalami bentuk-bentuk diskriminasi
tersembunyi ataupun langsung. Rasialisme, xenophobia (fobia terhadap
unsur asing), tidak adanya toleransi budaya muncul ketika ada pengabaian.
Pendidikan merupakan penangkal yang terpercaya dan harus diberi prioritas
utama dalam kampanye terhadap kejahatan-kejahatan ini. Perilaku rasialis
bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan oleh “orang lain”. Anak harus
diajarkan bagaimana rasialisme terjadi dalam sejarah dan bagaimana hal
itu mewujud di jaman sekarang ini, khususnya dengan menaruh tekanan
pada masyarakat anak sendiri.

4.

Pendidikan harus menyeimbangkan perkembangan fisik, mental spiritual
dan emosional anak serta keterampilan-keterampilan praktis; ia harus
memfokuskan pada kehidupan anak sekarang dan di masa yang akan
datang. Tujuan keseluruhannya adalah memaksimalkan kemampuan
anak untuk berpartisipasi secara penuh dan bertanggungjawab dalam
masyarakat bebas. Pendidikan harus bersifat manusiawi, penuh insipirasi
dan motivasi, tidak boleh memberikan bobot yang tidak proporsional pada
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perolehan pengetahuan, yang bisa menciptakan beban kerja dan bentukbentuk persaingan yang merugikan keseluruhan perkembangan anak.
5.

Pendidikan harus dirancang untuk mengerahkan semua nilai etika yang
tertuang dalam KHA, termasuk pendidikan perdamaian, toleransi dan
penghormatan atas lingkungan alam. Hal ini mungkin membutuhkan adanya
pendekatan multi-dispilin, dan harus berakar pada masyarakat anak sendiri,
baik dengan mengidentifikasi masalah setempat maupun melibatkan anak
pada proyek/kegiatan berbasis masyarakat.

6.

Pemenuhan hak anak sebagai seorang manusia dan hak untuk dapat
berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat bebas tidak akan dapat
tercapai karena beberapa sebab misalnya karena tidak adanya akses
mereka terhadap pendidikan, dan pelaksanaan proses pendidikan yang
mengenyampingkan nilai-nilai yang terkandung dalam KHA Pasal 29. Pasal
29 mengamanatkan pendidikan untuk mengembangkan penghormatan
atas Hak Azasi Manusia (HAM). Pendidikan harus memberikan informasi
tentang perjanjian HAM, tetapi anak juga harus belajar dari implementasi
standar HAM dalam prakteknya.
Nilai-nilai ini relevan dengan anak yang tinggal di zona aman, terutama
bagi anak yang tinggal di situasi konflik atau darurat. Program pendidikan
harus meningkatkan saling pemahaman, mencegah kekerasan atau konflik
dan memasukkan pendidikan tentang hukum kemanusiaan internasional.
Negara harus memasukkan prinsip-prinsip KHA Pasal 29 ke dalam UndangUndang dan kebijakan di semua tingkatan. KHA Pasal 29 mewajibkan
meninjau ulang kurikulum, revisi sistematis atas buku teks dan materi
pengajaran lainnya serta perubahan atas kebijakan sekolah. Program prapengajaran dan pelatihan berkelanjutan yang mencerminkan nilai-nilai yang
ada juga penting dilakukan.
Lingkungan sekolah harus meningkatkan HAM: sebuah sekolah yang
membiarkan terjadinya bullying ataupun praktek-praktek diskriminatif dan
kekerasan lainnya melanggar ketentuan KHA Pasal 29. Negara harus
memfasilitasi peran anak sebagai agen pertahanan bagi hak-hak mereka.
Media juga memainkan peran penting dalam menyebarkan (ataupun
memperkecil) nilai-nilai dalam KHA Pasal 29.
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Negara harus juga mempertimbangkan prosedur untuk meninjau keluhan
tentang pelanggaran terhadap KHA, yang seharusnya membantu identifikasi
prioritas masalah menurut pasal 29. Komite meminta agar laporan berkala
memasukkan bagaimana masalah ini akan diatasi oleh Negara Peserta.
Hambatan sumber daya bukanlah alasan atas belum terlaksananya hal ini3.
B. Pedoman Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Pencegahan
Perilaku Menyimpang Anak – Pedoman Kota Riyadh4
Pedoman Kota Riyadh menguraikan tentang langkah-langkah yang harus
diambil oleh pemerintah di dalam melakukan pencegahan penyimpangan perilaku
pada anak. Berbagai pihak harus dilibatkan dalam upaya pencegahan anak
dengan perilaku sosial menyimpang tersebut, diantaranya perlunya peningkatan
pemahaman terhadap: Pencegahan secara umum; Proses keluarga; Pemerintah
menetapkan kebijakan yang kondusif demi pertumbuhan anak dalam lingkungan
keluarga yang stabil dan mapan; Membangun sense of permenency (status
yang jelas) bagi anak, untuk menghindari masalah-masalah yang berkaitan
dengan “implikasi pengangkatan anak; Mencegah pemisahan anak dari orang
tua; Mengakui peran, tanggungjawab, partisipasi dan kemitraan anak untuk masa
depan di masyarakat; Partisipasi Anak; Proses sosialisasi (Pendidikan); Proses
Sosialisasi (Masyarakat); kesadaran pentingnya Media Massa yang konstruktif;
Kebijakan Sosial yang dinamis; Perundang-undangan dan Pelaksanaan Peradilan
Anak; dan Riset, Pengembangan dan Koordinasi Kebijakan.
Pedoman Kota Riyadh tersebut, merupakan salah satu panduan bagaimana
mencegah anak-anak berperilaku sosial menyimpang yang mana salah satunya
ditunjukkan oleh perilaku anak yang melanggar norma hukum atau nilai-nilai
yang berlaku di masyarakat. Berikut beberapa panduan pencegahan perilaku
sosial menyimpang anak sesuai dengan Pedoman Kota Riyadh yang secara
umum dan hanya dibatasi beberapa hal yang diringkas sebagai berikut:
1.

3
4

Pencegahan Secara Umum.
a. Pemerintah merumuskan Rencana Pencegahan Komprehensif yang
harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat;

(Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 1, “The aims of education”, 2001,CRC/
GC/2001/1. For full text see www.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm.)
(The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency – the Riyadh Guidelines).
Disepakati lewat Resolusi Majelis Umum 45/112 pada tanggal 11 Desember 1990).
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b.
c.

2.

Pemerintah menetapkan tanggungjawab yang Jelas bagi semua
stakeholder;
Pemerintah mengembangkan dan menetapkan metode untuk secara
efektif mengurangi kesempatan anak untuk melakukan tindakan
penyimpangan perilaku.

Peningkatan pemahaman peran keluarga dalam mencegah perilaku sosial
menyimpang anak.
a.

Pengasuhan.
Prinsip keberlangsungan pengasuhan oleh orang tua atau keluarga
memuat pengertian, bahwa sekalipun demi kepentingan terbaik bagi
anak, jika anak harus terpisah dari orang tua atau keluarga, langkah
tersebut tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab orang
tua atau keluarga maupun hak anak terhadap tanggung jawab dan
pengasuhan orangtua. Hal ini sebagaimana tercermin dalam hak
anak untuk mengetahui asal usul keluarga dan budayanya maupun
kewajiban Negara untuk memberitahukan anak dan orang tua yang
terpisah, termasuk memfasilitasi kontak keduanya.
Dengan demikian tanggung jawab orang tua atau keluarga dalam
pengasuhan dan perlindungan anak bersifat utuh sekalipun dalam
kasus tertentu demi kepentingan terbaik anak, anak harus terpisah dari
orang tua atau keluarga. Jika orang tua atau keluarga tersebut tidak
mampu melaksanakan tanggung jawab pengasuhan dan perlindungan
anak secara optimal, maka dikhawatirkan anak akan memiliki potensi
perilaku sosial menyimpang. Dengan demikian, kewajiban Negara
membantu menguatkan kapasitas keluarga tersebut, misalnya dalam
bentuk program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi
orangtua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan
partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program
konseling bagi anak dan keluarga. Bilamana diperlukan, Negara dapat
memberikan dukungan/bantuan ekonomi.
Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggungjawab
mengasuh dan melindungi anak disertai dengan kegagalan
Negara di dalam membantu/memberdayakan keluarga tersebut,
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identik dengan “membiarkan” anak dalam kondisi rentan dan
berisiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan
perlakuan salah lainnya.
Pihak utama yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan
perlindungan anak dalam fase tumbuh kembangnya adalah orang tua
dan keluarga atau masyarakat sesuai dengan kebiasaan setempat,
wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas
anak tersebut. Langkah pengasuhan dan perlindungan tersebut harus
disesuaikan dengan perkembangan kemampuan anak, arahan maupun
bimbingan yang tepat sesuai dengan hak-hak anak yang diakui dalam
KHA.
Kapasitas anak untuk menikmati hak asasi manusia serta
berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat bebas bisa rusak,
bukan hanya karena diabaikannya akses mereka terhadap
pendidikan, tetapi karena pendidikan gagal meningkatkan nilai-nilai
yang terkandung dalam KHA Pasal 291.
KHA Pasal 25, dalam kaitannya dengan penempatan anak oleh
instansi yang berwenang untuk tujuan pengasuhan, perlindungan atau
perawatan fisik, mental dan kesehatan – tetap harus dilakukan supervisi
melalui langkah tinjauan berkala terhadap semua perlakuan terhadap
anak selama dalam pengasuhan. Dengan demikian, kewajiban
(obligation) negara tidak berhenti ketika telah memutuskan anak
ditempatkan pada pengasuhan alternatif atau panti.
Terlalu banyak anak yang menghadapi kerentanan gagalnya tumbuh
kembang secara wajar dalam sistem pengasuhan alternatif. Hal tersebut
bisa disebabkan oleh beberapa situasi yang terjadi diantaranya:
kurangnya tenaga pengasuh di tempat pengasuhan alternatif yang
menyebabkan tidak utuhnya kasih sayang dalam sistem pengasuhan
yang justru sangat dibutuhkan oleh anak-anak yang ditempatkan di
pengasuhan alternatif; kemampuan para pengasuh dalam mengatur
rasa lelah dengan perilaku anak yang tidak sesuai dengan harapan
menyebabkan rentannya perilaku kasar terjadi (anak dengan perilaku
sosial menyimpang). Situasi-situasi tersebut, mampu menciptakan
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penderitaan yang dialami oleh anak karena terjadinya abuse (perlakuan
salah/kekerasan). Oleh karena itu langkah monitoring terhadap kondisi
setiap anak harus dilakukan secara kontinyu, agar perlindungan
terhadap anak tetap terjamin. Langkah monitoring yang dilakukan
oleh Negara, tidak hanya terbatas pada unsur fisik sebuah lingkungan
pengasuhan alternatif, namun termasuk bagaimana kapasitas
para pengasuh terus dikembangkan sehingga mampu melakukan
pengasuhan yang berkualitas tanpa bergesekan dengan kerentanan
berperilaku menelantarkan atau melakukan kekerasan yang secara
berangsur membentuk perilaku sosial menyimpang bagi anak-anak.
Perilaku seorang anak ditentukan oleh bagaimana pengasuhan yang
dilakukan oleh orangtua, wali atau siapapun yang bertanggungjawab
atas pengasuhan anak baik lembaga maupun individual.
Pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan
kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang
menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik Anak yang
dilaksanakan baik oleh Orang Tua, Keluarga Sedarah, Orang Tua
Asuh, Wali, Orang Tua Angkat, Lembaga Pengasuhan dan pihak lain
termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah
dan penelantaran.
Pada tahap awal kehidupan manusia, pengasuhan menjadi dasar
pembentukan perilaku anak, karena pengasuhan mengandung unsur
perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan (fisik, mental, seksual
dan penelantaran).
Pengasuhan terjadi dimanapun anak berada senada dengan mandat
yang terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA) Pasal 19 yang
menyatakan bahwa ketika dalam pengasuhan orang tua atau wali atau
orang lain yang bertanggungjawab mengasuh anak, harus dilindungi
dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, mencederai atau
perlakuan salah, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan atau
eksploitasi, termasuk kekerasan seksual (perkosaan, incest, pelecehan
seksual dan sodomi) yang biasa disingkat Kekerasan, Eksploitasi,
Penelantaran dan Perlakuan salah lainnya (KEPP). Mandat KHA
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tersebut menyatakan bahwa perindungan anak dari KEPP harus terjadi
diantaranya di rumah ketika anak diasuh oleh orangtua, di sekolah ketika
menikmati haknya atas pendidikan, di rumah sakit ketika dinyatakan
bahwa anak harus dirawat/inap, di detensi imigrasi, di dalam proses
penahanan atau pencabutan kebebasan/penjara, di panti atau bentuk
pengasuhan alternatif lainnya, di asrama atau sekolah yang memiliki
asrama.
KHA Klaster V Tentang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
sangat berkaitan erat (salah satunya) dengan pendidikan yang
tercantum dalam klaster ke-tujuh Tentang Hak Anak Atas Pendidikan.
Kedua klaster tersebut menjadi salah satu penentu bagaimana perilaku
anak berkembang. Artinya, orangtua dan tenaga pendidik sangat
mempengaruhi perkembangan perilaku anak selain pihak atau lembaga
lain yang juga memiliki mandat pengasuhan ketika mereka berhadapan
dengan anak untuk waktu yang cukup lama.
Pendidikan dan pengasuhan merupakan dua hal berbeda tetapi
tidak dapat dipisahkan. Di dalam pengasuhan pasti terdapat proses
pendidikan dan perlindungan anak, begitu juga dengan pendidikan
pasti mengandung pengasuhan dan perlindungan anak. Kedua hal
tersebut biasanya dilakukan oleh orangtua di rumah ketika melakukan
pengasuhan mengandung proses pendidikan dalam pembimbingan
dan pembinaan anak-anak mereka demi mendisiplinkan anak.
Sebaliknya, proses pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik
atau guru merupakan salah satu bentuk pengasuhan yang dilakukan
selain orangtua di rumah, dimana hal tersebut juga mengandung
proses pendisiplinan anak di sekolah.
Namun, kadang-kadang kekeliruan terjadi ketika pendidikan,
pengasuhan dan perlindungan anak berlangsung baik di sekolah
maupun di rumah. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terbukanya
perilaku sosial menyimpang anak.
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Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan, pengasuhan dan
perlindungan anak memiliki peranan yang sangat penting
terhadap pengembangan potensi semaksimum mungkin terhadap
kepribadian, kemampuan fisik dan mental bahkan bakat anak.
Pendidikan memiliki 3 jalur formal, nonformal dan informal. Berdasarkan
Undang-undang No 20 Tahun 2003 Pasal 1 Point (11) (12) dan (13)
menyatakan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang
terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi; Pendidikan nonformal adalah jalur
pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara
terstruktur dan berjenjang; dan Pendidikan informal adalah jalur
pendidikan keluarga dan lingkungan.
Ketiga jalur pendidikan tersebut sangat penting untuk pengembangan
potensi semaksimum mungkin terhadap kepribadian, kemampuan fisik
dan mental bahkan bakat anak. Penyelenggaraan pendidikan wajib
menjungjung tinggi hak asasi manusia menjadi salah satu prinsip
penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimandatkan dalam
Undang-undang Tentang Pendidikan.
Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Pasal 4 ayat (1), menyatakan:
“...Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan
serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa...”
Sedangkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional ditegaskan dalam
Pasal 3, menyatakan:
Pasal 3
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab
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Pasal 4 dan Pasal 3 sulit untuk diwujudkan jika proses pendidikan
tidak terbebas dari segala bentuk kekerasan sehingga pencapaian
perkembangan fisik, psikis, spiritual, sosial dan intelektual terutama
perkembangan mental/emosional/jiwa anak, terhambat.
Kesehatan mental anak ditentukan selama proses pendidikan,
pengasuhan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan
sekolah. Sebagai salah satu contoh, berdasarkan sample data
Yayasan Bahtera (Bina Sejahtera Indonesia), Bandung, sebanyak
254 anak yang terjebak dalam situasi eksploitasi seksual anak (ESA)
dan anak konflik hukum, mengalami penyimpangan perilaku yang
beragam, diantaranya: konsumsi alkohol, narkotika dan obat-obatan
terlarang lainnya, tawuran atau perkelahian, bullying, perilaku seksual
menyimpang, hubungan seksual dan mencuri. Ke-254 anak tersebut
seluruhnya memiliki pengalaman buruk selama proses pengasuhan,
pendidikan dan perlindungan dalam ruang lingkup keluarga, serta
sebagian kecil ditambah dengan pengalaman buruk dalam proses
pendidikan di lembaga pendidikan. Pengalaman buruk tersebut
berupa kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah
lainnya. Pengalaman buruk tersebut, mengakibatkan berkembangnya
kerentanan yang sangat besar terjadinya penyimpangan perilaku
sosial anak, yang mengarah pada kesehatan mental anak.
Kekerasan terhadap anak berdampak langsung terhadap kondisi
mental anak sehingga langkah pencegahan harus dilakukan oleh
negara dan masyarakat. Langkah-langkah pencegahan tersebut
berupa peningkatan pemahaman orangtua/pengasuh, guru, tokoh
masyarakat maupun elemen lainnya terhadap dampak buruk dari
kekerasan. Kekerasan terhadap anak pada dasarnya merupakan racun
jiwa bagi anak tersebut. Racun jiwa yang tertanam pada anak rentan
berdampak pada awal mula kegagalan pengasuhan dan pendidikan
bagi anak. Sementara kegagalan pengasuhan, pendidikan dan
perlindungan anak berdampak pada fase kehidupan anak selanjutnya,
kehidupan remaja, kehidupan dewasa hingga akhir hayat. Kegagalan
pengasuhan, pendidikan dan perlindungan anak berdampak pada
lemahnya kecerdasan emosi / qolbu /mental atau jiwa anak atau jiwa
anak mudah labil.
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Lemahnya kecerdasan emosi rentan berdampak pada berbagai
kerentanan, diantaranya: anak mudah curiga, anak mudah menyalahkan
orang lain, mudah tersinggung, mudah putus asa, daya juang anak
mudah melemah, mudah menyalahkan orang lain dan berfikir negatif5.
Selanjutnya, kerentanan-kerentanan tersebut berdampak pada berbagai
kerentanan lainnya, diantaranya: anak mudah terjebak menggunakan
narkoba, menjadi pelaku eksploitasi seksual, pelanggaran hukum,
perilaku regresi (mundur dari pergaulan atau menyendiri), agresif dan
perilaku yang kurang memperhatikan nilai dan norma sosial6.
“...Perilaku sosial menyimpang anak salah satunya disebabkan oleh
lemahnya kecerdasan emosi anak...”
Betapa penting dan mulianya peran guru dan lembaga pendidikan
pada umumnya ketika mampu mencegah dan menangani anak yang
memiliki gejala perilaku sosial menyimpang dengan menggunakan
cara-cara yang penuh kasih sayang.
Sebaliknya, jika selama proses pendidikan, pengasuhan serta
perlindungan anak dilakukan penuh dengan cinta dan kasih sayang,
berbagai contoh perilaku kejujuran dan tanggungjawab, diajarkan
bahu-membahu antar orangtua, anak diajarkan rendah hati, anak selalu
diberi contoh tolong menolong dan kerjasama, menciptakan atmosfer
yang damai, tenang dalam kehidupan keluarga, rajin, ulet dan kerja
keras, maka berdampak pada kokohnya Kecerdasan Emosi / Qolbu.
Kokohnya kecerdasan emosi, berdampak pada berbagai kemampuan
untuk mengendalikan diri pada anak, sehingga anak tidak mudah
sebagaimana dijelaskan pada anak dengan lemahnya kecerdasan
emosi di atas.
Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Asisten Deputi
Anak Berkebutuhan Khusus, melakukan langkah-langkah inovasi
dengan menerbitkan Panduan Pencegahan dan Penanganan Anak
Dengan Perilaku Sosial Menyimpang, yang dapat digunakan bagi guru
5
6
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Slide Konvensi Hak-hak Anak-Ringkasan Pembahasan, Hadi Utomo, Yayasan BAHTERA 2004.
ibid

atau tenaga kependidikan lainnya, orangtua atau pengasuh lainnya,
masyarakat maupun pemerintah dan pemerintah daerah.
b.

Prioritas terhadap kebutuhan dan kesejahteraan keluarga beserta
semua anggotanya.
Prinsip-prinsip dasar tersebut diakui dan dilestarikan dalam Deklarasi
Hak Anak 1959: “Anak, demi perkembangan kepribadiannya secara
penuh dan selaras, membutuhkan cinta dan pengertian. Ia harus, jika
mungkin, tumbuh dalam perawatan dan dalam tanggung jawab Orang
tuanya…” (Pasal 6). Selanjutnya Kovenan Internasional tentang Hak
Sipil dan politik memberikan ketentuan: “Keluarga adalah unit kelompok
masyarakat yang alamiah dan fundamental dan berhak atas perlindungan
dari masyarakat dan negara”(Pasal 23 (1)). Semangat yang sama juga
termuat dalam aline 5-6 mukadimah Konvensi Hak-hak Anak (KHA)
yang menyebutkan bahwa:
“...keluarga sebagai kelompok dasar dari masyarakat dan
lingkungan alam bagi pertumbuhan dan kesejahteraan dari seluruh
anggotanya terutama anak-anak, harus diberi perlindungan
dan bantuan yang diperlukan sehingga dapat sepenuhnya
memikul tanggung jawabnya dalam masyarakat. Bahwa anak,
demi pengembangan sepenuhnya dan keharmonisan dari
kepribadiannya harus tumbuh dalam lingkungan keluarga dalam
iklim kebahagiaan, cinta kasih dan pengertian...”
Fakta alamiah bahwa orang tua dan keluarga merupakan akar sosial
budaya anak, kemudian ditegaskan dalam KHA Pasal 9 menjadi dua
prinsip penting tentang hak anak:
(1) Bahwa anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali
jika hal itu memang perlu bagi kepentingan terbaik anak, dan:
(2) Bahwa semua aturan untuk memisahkan anak dari orang tua
(jika memang perlu) harus bersifat adil
Jika orang tua atau keluarga tersebut tidak mampu melaksanakan
tanggung jawab pengasuhan dan perlindungan anak secara optimal,
maka kewajiban Negara membantu menguatkan kapasitas keluarga
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tersebut misalnya dalam bentuk program pendidikan/pengasuhan,
keterampilan menjadi orangtua, keterampilan melindungi anak,
kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun
penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga. Bilamana
diperlukan, Negara dapat memberikan dukungan/bantuan ekonomi.
Orang tua dan keluarga bagi proses tumbuh kembang anak
bertanggungjawab untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan,
eksploitasi, perlakuan salah maupun penelantaran, karena hal tersebut
berpotensi melahirkan anak dengan perilaku sosial menyimpang.
Fase tumbuh kembang anak ini harus dilalui dan dialami anak
dalam akar sosial budayanya secara harmonis, penuh cinta
kasih, pengertian dan kebahagiaan, kasih sayang, kelekatan,
keselamatan, dan kesejahteraan. Oleh sebab itu fase tumbuh
kembang anak tersebut memerlukan pengasuhan dan perlindungan
sebagai langkah mempersiapkan dan mengkondisikan menuju
kedewasaan, yakni sebagai anggota masyarakat yang dapat
mempertanggungjawabkan diri sendiri dan kehidupannya sesuai
dengan hak asasinya sebagai manusia.
3.

Pemerintah menetapkan kebijakan yang kondusif demi pertumbuhan anak
dalam lingkungan keluarga yang stabil dan mapan.
Kebijakan pencegahan dan penanganan seyogyanya dinamis dan
berlandaskan pada beberapa hal di bawah ini:
a.
b.

c.
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Sebagian besar keluarga sesungguhnya mampu menjalankan
tanggungjawab mengasuh dan melindungi anak;
Sebagian kecil keluarga kurang mampu menjalankan tanggungjawab
mengasuh dan melindungi anak (misalnya terjadi kekerasan dalam
mengasuh dan mendidik anak), sehingga anak merasa tidak nyaman
dalam rumah dan berakibat pada ketidamampuan anak menyesuaikan
diri dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat;
penyediaan tempat konseling bebas biaya dan mudah dijangkau bagi
anak dan orangtua atau pengasuh ketika menghadapi masalah perilaku
anak.

4.

Membangun sense of permenency (status yang jelas) bagi anak, untuk
menghindari masalah-masalah yang berkaitan dengan “implikasi
pengangkatan anak”
Pengasuhan di luar rumah (Pengasuhan Kerabat, Keluarga Asuh, Perwalian,
Pengangkatan Anak, Lembaga Pengasuhan) jika tidak dilaksanakan dengan
baik maka anak rentan berperilaku sosial menyimpang. Pengasuhan
mencakup setiap aktivitas yang dilakukan oleh orang tua maupun pihak
lain yang bertanggung jawab terhadap anak atas tumbuh kembang anak
baik secara fisik, mental maupun sosial. Semua aktivitas yang dilakukan
tersebut untuk mendukung kemampuan anak yang selalu berkembang
(evolving capacities) dengan mengerahkan sumber-sumber semaksimum
mungkin (to the maximum extent of their available resources – yang
dirmuskan dan diatur dalam pasal 4 KHA). Hal itu untuk menjamin anak untuk
dapat tumbuh kembang secara maksimum dengan berbagai kemudahan
mengakses semua sistem layanan guna memenuhi hak atas pendidikan,
hak atas kesehatan, hak mendapatkan akta kelahiran, hak mendapatkan
perlindungan hukum. Dalam hubungan ini pengasuhan berkelanjutan untuk
anak (continuum of care for children), yang tak dapat dipisahkan dengan
semua bentuk pengasuhan alternatif memuat pengertian, memastikan
bahwa semua aktivitas dan langkah pengasuhan yang dilakukan tersebut
tepat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak baik berdasarkan
pemenuhan hak-hak anak maupun perlindungan anak. Semua aktivitas
maupun langkah-langkah pengasuhan tersebut baik yang dilakukan oleh
orangtua atau oleh / melalui pengasuhan alternatif seperti : wali, orangtua
asuh, orangtua angkat atau panti sebagai alternatif terakhir. Pengasuhan
alternatif dilakukan jika orangtua atau keluarga tidak mampu menjalankan
tanggungjawab mengasuh dan melindungi anak atau karena adanya
tindakan kekerasan, eksploitasi yang dilakukan oleh orangtua sehingga
mengharuskan anak dipisahkan dari keluarganya.
Dalam hal pengasuhan alternatif, untuk mencegah anak dengan perilaku
sosial menyimpang, maka kemiskinan tidak dapat dijadikan alasan
memisahkan anak dari orangtuanya, karena “harta” yang paling berharga
bagi anak adalah kasih sayang, sikap lemah lembut, cinta kasih, perhatian
dari orangtuanya sendiri. “Harta” tersebut belum tentu atau sulit didapatkan
dari bentuk pengasuhan alternatif / pengganti. Pengasuhan oleh orangtua
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asuh dan oleh panti harus bersifat sementara, sambil menunggu pengasuhan
permanen yang dilakukan oleh pengasuhan keluarga pengganti.
5.

Mengakui peran, tanggungjawab, partisipasi dan kemitraan anak untuk
masa depan di masyarakat.
Negara wajib menjamin bahwa anak-anak yang mampu membentuk
pandangannya sendiri, mempunyai hak untuk menyatakan pandangannya
secara bebas atas semua hal yang berpengaruh (kehidupan) terhadap
anak, dan pandangan anak-anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan
kematangan mereka.
Untuk tujuan ini anak tersebut secara khusus diberi kesempatan untuk
didengar, dihormati dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh
(sebagai salah satu unsur penting dalam partisipasi anak), dalam setiap
proses peradilan dan administratif yang berpengaruh (kehidupan) terhadap
dirinya, baik secara langsung maupun melalui suatu perwakilan atau badan
yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan prosedur hukum nasional.
Hak anak untuk didengarkan, dihormati dan dipertimbangkan
dengan sungguh-sungguh atas pandangannya tidak identik
dengan hak anak untuk menentukan nasib sendiri.
Kebebasan anak dalam konteks partisipasi anak dibatasi oleh
hukum. Pembatasan tersebut untuk menghormati HAM pihak lain
dan untuk menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, 4)
kesehatan masyarakat dan moral masyarakat (For the protection
of national security or of public order (ordre public), or of public
health or morals).
Partisipasi anak dimulai dari menghargai pandangan anak (views), bukan
opinion (pendapat). pandangan lebih luas maknanya dibanding dengan
pendapat. Pendapat lewat lisan, pandangan bisa lisan dan bisa isyarat,
atau bahasa tubuh. Maka, dalam KHA Pasal 12 ditetapkan makna luas itu,
VIEWS.
Komite Hak Anak PBB tidak bersedia menetapkan BATASAN USIA
TERENDAH atas partisipasi anak. Mengapa, karena faktanya bayi
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berusia 12 bulan bisa menyatakan pandangan-nya melalui bahasa tubuh
atau pandangan mata atau tangisan, atau “pemberontakan” sikap dan
perilakunya melalui histeria. Masalahnya, apakah orang tuanya memahami
hal itu? Ini tantangan kita dalam meningkatkan pemahaman para orang tua,
pengasuh lainnya atau orang dewasa lainnya. Peristiwa pada bayi tersebut
terdapat BATASAN antara kekerasan terhadap anak dengan Partisipasi
Anak dalam pengasuhan.
Jika orang tua berusaha memahami bahasa isyarat bayi dan sopan, lembut,
bijak (SLB) dalam menanganinya maka partisipasi anak terjadi tanpa
kekerasan. tetapi jika sebaliknya, atau orang tua menangani nya dengan
bentakan, maka partisipasi anak tertutup rapat dan yang terjadi adalah
kekerasan dalam mengasuh, sehingga berdampak pada kecerdasan emosi
anak menjadi rendah.
KHA Pasal 12 menyatakan menghargai pandagan anak dengan 3 hal
penting : pertama mendengarkan pandangan anak, kedua menghormati
pandangan anak dan ketiga mempertimbangkan pandangan anak dengan
sungguh-sungguh atas pandangan anak. Kata sungguh-sungguh oleh
Komite Hak Anak PBB selalu diulang dalam berbagai ulasan, mengapa?
kata “sungguh-sungguh” untuk mengikat dan melekatkan kebiasaan orang
tua, pengasuh termasuk para policy maker dalam mempertimbangkan
pandangan anak.
Setiap agama mengajarkan partisipasi anak. Dalam ajaran Islam, partisipasi
anak merupakan ajaran Al-Quran yang salah satunya terjadi pada peristiwa
Idul Qurban. Terdapat tiga tarbiyah mulia Nabi Ibrahim kepada anaknya.
Tiga Tarbiyah Mulia tersebut:
PERTAMA : sikap SOPAN ayah kepada anaknya, dengan menyebut,....yaa
bunayya (...wahai anakku...), kata tersebut diucapkan secara sopan, lembut,
dan bijak (SLB). Pertanyaan pada kita: sudahkah kita sopan pada anak kita
yang ternyata hukumnya wajib itu, ayah yang sopan akan menghasilkan
anak yang sopan, sebaliknya ayah yang kasar akan menghasilkan anak
yang kasar. Begitu pula, ibu yang lembut akan menghasilkan anak yang
lembut dan ibu yang sering memaki-maki anak akan menghasilkan anak
yang memiliki kemampuan memaki-maki orang lain.
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KEDUA setelah sang ayah menceriterakan kisah “mimpinya” lalu bertanya,
“...bagaimana menurut pandangan-mu...?” INI PARTISIPASI ANAK dalam
ajaran Al Quran.
PERTANYAAN KRITIS: apakah di keluarga atau bentuk pengasuhan
lainnya termasuk pesantren dan lembaga pendidikan lainnya, mengajarkan
partisipasi anak secara baik, istiqomah, terencana dan menjadi tradisi turun
temurun?
KETIGA, ajaran berkorban, Kaum muslimin berlomba-lomba dalam kebaikan
dalam melaksanakan ajaran ketiga. Tantangan bagi kaum muslimin,
apakah ajaran pertama dan kedua dari ajaran Nabi Ibrahim tersebut sudah
diaplikasikan secara utuh dalam kehidupan keluarga terutama ketika
pengasuhan berlangsung.
Partisipasi Anak merupakan sarana pembentukan kepribadian, watak, sikap
dan perilaku anak, maupun sarana pembentukan kecerdasan intelektual
serta kecerdasan emosi termasuk kecerdasan sosial dan kecerdasan
spiritual.
Mengajarkan anak dalam menghormati perbedaan pandangan.
Ketika anak berbeda pandangan dengan orang tua, dan orang tua
senantiasa mengajarkan berbeda pandangan dengan argumentasi
yang jelas serta anak diluruskan dengan sopan, lembut dan bijak
(SLB), maka terbentuk pada jiwa anak sikap dan perilaku positif, yakni
SIAP BEDA PANDANGAN DENGAN siapapun dengan PENUH RASA
HORMAT HINGGA REMAJA, DEWASA.
Sebaliknya, jika ketika pandangan anak berbeda dengan orang tua
(atau orang dewasa lainnya), dan orang tua atau guru atau aktivis
atau pemerhati anak, tokoh agama dan tokoh lainnya, dst, meluruskan
padangan anak tanpa SLB atau meluruskan sesuka hati atau menganggap
remeh pandangan anak, maka hasilnya .... anak TERLATIH untuk beda
pandangan dengan siapapun kelak, ketika remaja, dewasa dengan RASA
TIDAK HORMAT2.
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Partisipasi Anak akan berkembang dengan baik, bermartabat, istiqomah
jika di mulai dari rumah/pengasuhan dan setelah terlatih dengan baik di
rumah maka akan berkembang di semua wilayah kehidupan anak hingga
dewasa, seperti yang tertera diatas.
Lemahnya partisipasi anak dalam proses pembuatan keputusan di pengadilan
perdata, berdampak buruk pada kehidupan anak. Misalnya, proses perceraian
orangtua sangat rentan berdampak buruk pada perkembangan jiwa anak.
Ketika kedua orang tua sibuk mengurus perceraian di pengadilan agama
atau pengadilan negeri, putusan pengadilan tanpa melibatkan pandangan
anak. Setelah perceraian, walaupun ayahnya dengan mudah mendapatkan
istri baru, dan ibunya dengan mudah dapat suami baru, tetapi anak nya
mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan ibu baru ataupun
bapak baru. Lalu, terjadi konflik. Konfliknya bukan karena ibu atau bapak
baru adalah buruk, juga bukan karena anak nya yang berperilaku buruk,
konfliknya lebih disebabkan oleh kedua pihak mempunyai latar belakang
kebiasaan (custom) berbeda. Umumnya, custom itu yang menjadi pemicu
konflik. Akhirnya anak mengalami dua jenis dampak buruk yang dapat
berpengaruh pada perkembangan jiwanya, yaitu: a. Dampak buruk
perceraian orangtua, b. Dampak buruk “orangtua baru”, yang rentan
menyebabkan anak berperilaku sosial menyimpang.
Oleh karena itu, KHA meminta, negara menjamin pelibatan anak dalam
pembuatan keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan anak.
Panduan PBB untuk Pencegahan Perilaku Menyimpang Anak – Panduan
Riyadh (The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile
Delinquency – the Riyadh Guidelines), menekankan KEWAJIBAN NEGARA
menjamin bahwa Partisipasi Anak dilaksanakan secara konsisten pada
kehidupan anak di wilayah keluarga, sekolah/pendidikan, Masyarakat,
Media, Pembuatan Kebijakan. Partisipasi anak merupakan sarana untuk
MENCEGAH anak dari perilaku sosial menyimpang.
Seharusnya, hukumnya wajib, partisipasi anak dikembangkan oleh
Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya dengan baik, terencana, istiqomah/
konsisten. K/L tersebut diantaranya :
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a.

b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.

i.
6.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(membawahi partisipasi anak di semua tingkat kehidupan anak termasuk
Forum Anak dan atau organisasi anak lainnya serta bertanggungjawab
untuk melakukan koordinasi, peningkatan kemampuan atas partisipasi
anak di semua K/L);
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kemenag (membawahi
lembaga pendidikan termasuk pesantren);
Kementerian Sosial (membawahi issue pengasuhan TERMASUK
PENGASUHAN ALTERNATIF);
Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (mengembangkan
bakat dan minat anak dalam menyiapkan ketenagakerjaan);
Kementerian Komunikasi dan Informasi (hak anak mendapatkan
informasi yang layak dan hak anak dilindungi NEGARA dari konten
negatif seperti pornografi dan pornoaksi);
Mahkamah Agung (membawahi pengadilan pidana dan pengadilan
perdata); Kepolisian dan Kejaksanaan (membawahi pengadilan pidana,
terutama pidana anak);
Kementerian Hukum dan HAM (membawahi tahanan anak dan penjara
anak);
Kementerian Kesehatan (membawahi rumah sakit terutama rumah sakit
yang rawat inap bagi anak serta pemahaman anak tentang kesehatan
reproduksi); dan
Kepolisian (membawahi tahanan anak).

Lembaga Pendidikan.
a.

Melakukan aktifitas yang mendukung sense of identitiy (identitas) and
belonging (bagian) dari sekolah dan masyarakat.
Orangtua/pengasuh mengasuh, menuntun, membimbing, membesarkan
dan melindungi anak agar anak belajar dan membangun identitas
mereka dalam konteks keluarga mereka dan masyarakat tanpa
kekerasan. Hubungan antar orang, tempat dan benda serta langkahlangkah untuk saling merespon merupakan bagian dari pembentukan
identitas anak. Anak-anak yang mempunyai pengalaman positif
dalam mengembangkan diri dan memahami diri mereka maka anak
tersebut akan belajar menghormati orang lain sebagai bagian dari
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bentuk rasa memiliki. Hal itu akan terus berkembang seiring dengan
proses pembentukan identitas dengan penuh kasih sayang, perhatian,
sikap lemah lembut dari orang dewasa (orangtua atau pengasuh atau
guru atau tokoh agama). Anak merasa diterima, aman, nyaman dan
dilindungi ketika mereka melakukan eksplorasi juga merupakan faktor
untuk mengembangkan identitas diri, rasa memiliki dan rasa percaya
diri. Proses perkembangan tersebut termasuk aspek-aspek fisik,
spiritual, moral, mental dan sosial anak. Sebaliknya, jika proses tersebut
dilakukan dengan pemaksaan, ketidakamanan dan tidak nyaman maka,
anak mengalami hambatan dalam proses pengembangan identitas diri,
lemahnya rasa memiliki dan percaya diri. Oleh karena itu, seluruh proses
tersebut harus menghindarkan intimidasi, ancaman, kata-kata buruk
atau kata-kata tidak baik atau bentakan atau pukulan serta pengabaian/
penelantaran yang merupakan bagian dari kekerasan.

7.

8.

b.

Lembaga pendidikan harus berusaha bekerja sama dengan orang tua,
organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga yang terkait dengan
aktifitas anak.

c.

Sistem pendidikan harus memberikan pengasuhan dan perhatian
khusus bagi anak yang kesulitan mematuhi peraturan tentang kehadiran
di sekolah dan bagi mereka yang menjadi “drop out”

Masyarakat.
a.

Fasilitas khusus harus dibentuk untuk memberikan perlindungan
memadai bagi anak yang tidak lagi bisa hidup di rumah atau mereka
yang tidak memiliki rumah untuk tempat tinggal;

b.

Organisasi relawan (volunteer) yang memberikan pelayanan bagi anak
harus diberikan bantuan finansial dan bantuan lainnya oleh Pemerintah
dan institusi lain.

Media Massa.
a.

Media dapat mencegah anak dengan perilaku sosial menyimpang.
Media harus didorong untuk memberikan gambaran kontribusi positif
dari anak kepada masyarakat. Riyadh Guidelines berkaitan dengan
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Konvensi Hak-hak Anak, Pasal 17 tentang kewajiban negara menjamin
hak anak atas informasi yang layak.
Akses informasi layak anak membangun kecerdasan intelektual,
emosi, spiritual dan sosial anak.
NEGARA berkawajiban atas :
1) Mengakui peran penting mass media
2) Menjamin bahwa anak dapat mengakses informasi: Dari Sumbersumber berbeda baik nasional dan internasional
3) Meningkatkan Kesejahteraan, Spiritual dan Moral serta Kesehatan
Fisik dan Mental Anak
Konvensi Hak-hak Anak Pasal 17, menyatakan bahwa Negara wajib:
1) Mendorong Mass Media Melakukan Disseminasi Informasi dan
Materi Tentang Sosial & Budaya Yang Bermanfaat Untuk Anak
Sesuai Pasal 29 (Tujuan Pendidikan)7.
2) Mendorong Kerjasama Internasional Dalam memproduksi, tukar
menukar Serta Disseminasi Informasi dan Materi BUDAYA YANG
BERBEDA Baik Dari Sumber Nasional maupun Internasional
3) Mendorong Produksi & Disseminasi Buku-buku Anak
4) Mendorong Mass Media dan Khususnya
Memperhatikan
Kebutuhan LINGUISTIK anak kelompok Minoritas dan Suku
Terasing (KAT/ Komnitas Adat Terpencil)
5) Mendorong Pengembangan PEDOMAN YANG LAYAK untuk
Melindungi Anak Dari Informasi dan Materi Yang Mencederai
Kesejahteraannya – Sesuai Ketentuan KHA Pasal 13 dan 18. KHA,
pasal 13 : Hak Kebebasan ber-ekspresi (dibatasi dengan hukum
: Tidak mengganggu Keamanan nasional, Ketertiban umum,
7
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Pasal 29 KHA tentang Tujuan Pendidikan - The Aims of Education.
Negara menyepakati bahwa pendidikan anak diarahkan :
Pengembangan yang terdiri dari : Kepribadian, bakat, Mental dan Fisik anak semaksimal mungkin;
Pengembangan rasa hormat terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) serta prinsip-prinsip yang tercantum
dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa);
Pengembangan rasa hormat pada : Orangtua anak, Identitas budaya, Bahasa, Nilai-nilai dan Tahapan
peradaban yang berbeda; Persiapan anak untuk hidup secara bertanggung jawab dalam masyarakat
yang bebas;
Pengembangan rasa hormat terhadap lingkungan alam.
Negara Memberi kebebasan kepada individu atau lembaga dalam mengarahkan atau mengembangkan
Institusi Pendidikan sepanjang tidak bertentangan dengan pasal ini, serta standard minimum yang
ditetapkan oleh Negara.

Kesehatan masyarakat, Moral Masyarakat) KHA, pasal 18 : Negara
membantu Orangtua dalam mencerdaskan pengasuhan penuh
kasih sayang, tanpa kekerasan.
c.

Menghapus penayangan/pemaparan pornografi, obat-obatan, dan
kekerasan serta menghindari penayangan/pemaparan kekerasan dan
eksploitasi yang kurang pada tempatnya.

d.

Menghindari penayangan/pemaparan yang merendahkan martabat,
khususnya anak-anak, perempuan, dan hubungan antar pribadi.
Pasal 17 secara khusus memfokuskan pada peran media massa dalam
kaitannya dengan hak-hak anak tetapi memasukkan kewajiban umum
kepada Negara untuk menjamin agar anak memiliki akses informasi dan
materi dari berbagai sumber – khususnya yang bertujuan meningkatkan
kesejahteraan serta kesehatan fisik dan mental.
Hal ini terkait erat dengan hak anak atas kebebasan berekspresi (pasal
13), dan atas perkembangan maksimal (pasal 6). Media harus didorong
untuk menyebarkan materi positif yang bermanfaat bagi anak dan
seusai dengan tujuan pendidikan yang terinci yang dinyatakan dalam
pasal 29. Media harus juga bisa diakses anak, yang meningkatkan dan
menghormati hak partisipasi anak atas penghormatan bagi pandangan
anak (pasal 12).
Komite Hak Anak mengingatkan peran kunci yang bisa dimainkan media
dalam membuat prinsip dan ketentuan KHA menjadi dikenal secara
luas oleh anak-anak maupun orang dewasa, dalam pemenuhan Pasal
42, KHA. Media juga bisa menjadi sangat penting dalam mengekspos
dan melaporkan pelanggaran hak anak.

9.

Kebijakan Sosial.
a.

Pemerintah harus memberikan prioritas bagi rencana dan program bagi
anak.
Kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah harus
memprioritaskan rencana dan program bagi anak untuk kesejahteraan
dan perlindungan sosial. Rencana dan program dalam kebijakan sosial
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sangat penting memperhatikan layanan sosial termasuk pengadaan
sarana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anak,
kondisi sosial anak dan ekonomi keluarga yang secara otomatis akan
membentuk sebuah pondasi kesejahteraan.
Rencana dan program kebijakan sosial berkaitan dengan cara
mudahnya anak mendapatkan perlindungan atau keamanan dari
kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
Selanjutnya, rencana dan program kebijakan sosial diciptakan untuk
memenuhi hak-hak anak, diantaranya: hak atas pendidikan yang
ramah bagi anak, hak atas kesehatan dan kesejahteraan, hak untuk
diasuh oleh orangtua, hak dicatat kelahirannya dan mendapatkan akta
kelahiran, hak waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya.
Kebijakan sosial harus mampu merespons tantangan global perubahan
ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, rencana dan program dalam
kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah harus jelas
mengatur peran pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah,
peran keluarga, peran masyarakat, peran organisasi internasional dan
nasional, peran media massa, peran dunia usaha, dalam memberikan
layanan dan dukungan di sepanjang kehidupan mulai dari masa
kanak-kanak hingga mereka berusia tua. Layanan dan dukungan
yang dimaksud harus diarahkan kepada anak dan keluarga, sekolah
dan pendidikan, kesehatan perumahan dan lingkungan, pengurangan
kemiskinan, dukungan dan pelatihan bagi para pengangguran,
kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Rencana dan program yang dikembangkan oleh pemerintah dalam
sebuah kebijakan sosial, dibangun untuk mencegah terjadinya
masalah sosial sekaligus untuk merespon masalah-masalah sosial
yang dihadapi oleh anak. Rencana dan program kebijakan social
yang dikembangkan, akan mampu mengurangi kerentanan anak-anak
berperilaku sosial menyimpang dan lebih jauh, mampu menghindari
perilaku yang melanggar hukum/pidana.
b.
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Penahanan dan pemenjaraan anak harus dilakukan sebagai langkah
terakhir (bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang).

Pedoman Kota Riyadh merupakah pedoman yang digunakan untuk
mencegah anak berkonflik dengan hukum. Pencegahan harus terjadi
sejak pada tingkatan keluarga, pendidikan, masyarakat, media massa
dan kebijakan. Namun, bagi anak-anak yang terlanjur terjebak dalam
situasi perilaku yang melanggar hukum, terdapat tiga pedoman yang
telah diatur secara lengkap dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu: Beijing Rules
tentang bagaimana menangani anak yang berkonflik dengan hukum
dengan mengedepankan proses diversi atau pengalihan dari formal
ke non-formal; Juvenile Deprived Of Their Liberty tentang bagaimana
langkah pencabutan kebebasan dilakukan secara aman bagi anak yang
di dalam Undang-undang SPPA telah diatur tentang LPAS (Lembaga
Penempatan Anak Sementara/Rutan) dan LPKA (Lembaga Pembinaan
Khusus Anak/Lapas Anak); serta dan Tokyo Rules tentang langkahlangkah yang bukan dalam bentuk penahanan atau pemenjaraan
yang di dalam Undang-undang SPPA diatur tentang LPKS (Lembaga
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), Pelayanan Masyarkat, kembali
ke orang tua, pelatihan (Pasal 10 dan 11).
1)

Penjara anak digunakan sebagai upaya terakhir
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, telah mengatur bagaimana anak yang berkonflik
dengan hukum tidak langsung mengambil langkah pemenjaraan.
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pasal 2 ayat (i), Pasal 81
ayat (5): “...perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai
upaya terakhir...”, “...Pidana penjara terhadap Anak hanya
digunakan sebagai upaya terakhir...”.
Perampasan kemerdekaan atau dalam bahasa Undang-undang
SPPA pidana penjara, merupakan upaya terakhir dengan maksud
bahwa pada dasarnya Anak (Anak Konflik hukum) tidak dapat
dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan
penyelesaian perkara. Langkah ini merupakan langkah yang sangat
positif sekaligus merubah secara utuh Undang-undang Nomor
3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang mengutamakan
pemenjaraan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum,
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ketika itu. Berubahnya cara “mengadili” anak yang diatur melalui
Undang-undang SPPA, diharapkan mampu merubah perilaku
sosial menyimpang anak melalui proses bimbingan, pengawasan
dan pendampingan yang dibalut utuh dalam sebuah konsep
pengasuhan yang ramah bagi anak atau tanpa kekerasan,
eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya dalam
lembaga yang tidak mengutamakan penjara anak (LPKA) atau
penahanan anak (LPAS), melainkan Lembaga Penyelenggaraan
Kesejahteraan

Anak

(LPKS).

LPKS

adalah

lembaga

atau

tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial bagi Anak. LPKS bisa dalam bentuk lembaga
yang disupport utuh oleh negara, atau LPKS yang disupport
berdasarkan partisipasi masyarakat. LPKS harus berdiri minimal
sebanyak Polres di seluruh Indonesia, melebihi jumlah tersebut
akan lebih baik. LPKS yang non pemerintah, merupakan LPKS
yang diwujudkan berdasarkan peran serta masyarakat dalam
ikut membantu merubah perilaku anak konflik hukum. Peran serta
tersebut telah dimandatkan dalam Undang-undang SPPA Pasal 93
yang menyatakan:
“...Masyarakat dapat berperan serta dalam pelindungan Anak
mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial
Anak dengan cara: a. menyampaikan laporan terjadinya
pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang; b.
mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan
yang berkaitan dengan Anak; c. melakukan penelitian
dan pendidikan mengenai Anak; d. berpartisipasi dalam
penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan
Keadilan Restoratif; e. berkontribusi dalam rehabilitasi
dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak
Saksi melalui organisasi kemasyarakatan; f. melakukan
pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam
penanganan perkara Anak; atau g. melakukan sosialisasi
mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan Anak...”
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Sementara itu, Pasal 91 ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA), sebagai
penguat bahwa peran LPKS sangat dibutuhkan di semua tingkatan
ketika peradilan pidana anak berlangsung baik ditingkat penyidik,
penuntut maupun hakim.
“...Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing
Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga
Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak,
Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang
menangani pelindungan anak atau lembaga kesejahteraan
sosial anak...”
2)

Untuk masa waktu yang sesingkat mungkin.
Selain pemenjaraan merupakan sebuah langkah terakhir, ketika
pemenjaraan terpaksa dilakukan, maka pemenjaraan bagi
anak yang berkonflik dengan hukum harus diambil dalam waktu
sesingkat mungkin. Hal tersebut sebagaimana dimandatkan dalam
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak Pasal 3 ayat (g), menyatakan bahwa: “Setiap Anak
dalam proses peradilan pidana berhak... tidak ditangkap, ditahan,
atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu
yang paling singkat...”.
Kedua point baik 1) dan 2) di atas, merupakan langkah yang
harus dijamin negara mengingat bahwa semua tindakan anak
yang melanggar hukum merupakan dampak dari kekeliruan
pengasuhan dan kurangnya peran negara dalam menciptakan
rencana dan program tentang kebijakan sosial bagi anak dan
keluarga. Penjara sebagai langkah terakir sengan waktu sesingkat
mungkin diterjemahkan dalam Undang-undang SPPA Pasal 79
ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2), menyatakan bahwa: “...Pidana
pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling
lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang
diancamkan terhadap orang dewasa...”. “...Pidana penjara yang
dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua)
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dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa...”.
Meskipun Anak mendapatkan 1/2 dari ancaman pidana yang
diancamkan pada dewasa, selama anak di dalam LPKA/LPAS/LPKS
harus mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan,
pendampingan termasuk pendidikan. Hal tersebut sebagaimana
dimandatkan dalam Undang-undang SPPA Pasal 3 ayat (n), Pasal
84, Pasal 85, sebagai berikut:
Pasal 3 ayat (n):
“...Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak
memperoleh pendidikan...”.
Pasal 84
(1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.
(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak
memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan
pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta
hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan
keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian
kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan
program pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).
(5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).
Pasal 85
(1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di
LPKA.
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(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak
memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan,
pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan
keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian
kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan
program pendidikan dan pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
(5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada
ayat (4)
Ketiga Pasal tersebut di atas, memberikan mandat kepada pemerintah
untuk menyelamatkan hak anak atas pendidikan walaupun Anak berada
di lingkungan pengasuhan dalam bentuk LPKA atau LPAS atau LPKS.
c.

Memberikan pendidikan sepenuhnya untuk membantu orang tua yang
tidak mampu membiayai anaknya.
Kemiskinan bukanlah alasan bagi anak untuk tidak menikmati
haknya atas pendidikan. Namun, peran negara sangat diperlukan
untuk menjawab semua persoalan ekonomi yang dihadapi oleh tiap
keluarga. Sistem jaminan sosial, bantuan operasional sekolah dan
langkah-langkah kebijakan lainnya yang telah dilakukan oleh negara
seharusnya mampu meminimalisir angka drop out dari pendidikan
formal. Pendidikan merupakan hak anak dan tidak diatur tentang
kewajiban anak dalam menikmati haknya atas pendidikan. Kewajiban
hanya disematkan kepada negara dengan melakukan langkah untuk
mencegah anak putus sekolah dan menjamin anak untuk terus
menikmati pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi (universitas).
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Kewajiban negara atas pendidikan anak masuk dalam kewajiban to
fulfill atau kewajiban memenuhi. Dalam kewajiban ini, negara harus
menjamin bahwa sarana dan prasarana sekolah harus berkualitas
termasuk menyediakan tenaga-tenaga konseling atau psikolog di tiap
sekolah yang ditujukkan bagi para guru atau pendidik. Para pendidik
sangat membutuhkan bimbingan dari para tenaga profesi Pekerja
Sosial, Psikolog, Guru BK/BP, Psikiater, mengingat setiap hari mereka
menghadapi anak dengan perilaku yang berbeda-beda dan dari
latarbelakang pengasuhan keluarga yang berbeda pula.
Selanjutnya, negara harus mengambil langkah legislatif, administratif,
pendidikan dan langkah-langkah lainnya untuk membantu keluargakeluarga anak yang tidak memiliki kekuatan secara ekonomis dengan
menciptakan lapangan kerja, pelatihan dan keterampilan, bantuan
modal usaha dan yang lebih penting memberikan layanan konseling
yang mudah diakses dan gratis khusus bagi keluarga atau orangtua
dan termasuk anak untuk meningkatkan kapasitas orangtua tentang
pentingnya pengasuhan tanpa kekerasan yang berdampak pada
meningkatnya kecerdasan emosional anak secara sempurna.
10. Perundang-undangan dan Pelaksanaan Peradilan Anak.
a.

Memberlakukan dan menegakkan UU dan prosedur khusus untuk
meningkatkan dan melindungi hak dan kesejahteraan semua anak;

b.

Undang-undang yang mencegah victimization (mengorbankan anak),
penyalahgunaan, eksploitasi serta pemanfaatan anak untuk aktifitas
kriminal harus ditegakkan dan diberlakukan;

c.

Penegak hukum dan personel lainnya yang terkait harus dilatih Konvensi
Hak-hak Anak (KHA), untuk merespon kebutuhan khusus anak;

d.

Mereka harus akrab dengan dan menggunakan (semaksimal mungkin)
program-program dan kemungkinan referral system untuk diversi anak
dari sistem peradilan yang ada;

e.

Undang-undang yang mencegah victimization dan pemanfaatan anak
untuk tindakan kriminal:
1)
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Anak tidak boleh mendapatkan hukuman yang keras ataupun
merendahkan martabat di rumah, sekolah, atau lembaga lainnya;

2)

Akses anak terhadap senjata harus dilarang dan diawasi;

3)

Pembentukan kantor ombudsman atau badan independen yang
serupa untuk menegakkan hak-hak anak; dan

4)

Melindungi anak dari penyalahgunaan obat-obatan dan para
pedagang obat-obatan.

11. Riset, Pengembangan dan Koordinasi Kebijakan.
Negera Harus melakukan langkah-langkah dan mekanisme yang tepat, yang
berbasis multidisiplin, untuk meningkatkan interaksi dan koordinasi antar
departemen pemerintah dan dinas di bidang ekonomi, sosial, pendidikan
dan kesehatan, sistem peradilan, anak, masyarakat, dan departemen
pemerintah serta institusi lain yang relevan.

37

BAB
III

Langkah-Langkah Penanganan Anak
dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Di dalam pedoman ini, langkah-langkah penanganan anak dengan perilaku sosial
menyimpang dilakukan melalui 2 pendekatan. Pendekatan pertama tentang
penanganan yang dilakukan tanpa jalur formal/hukum yang bertujuan untuk membantu
perubahan perilaku anak dengan lebih cepat tanpa upaya pencabutan kebebasan,
melainkan dengan melakukan pendampingan di Lembaga Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau keluarga pengganti atau lembaga pengasuhan.
Sementara pendekatan kedua tentang penanganan melalui hukum atau perundangundangan nasional yang berlaku. Langkah pendekatan dengan penanganan melalui
hukum dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga telah
melakukan tindak kriminal, diantaranya: perampokan dengan kekerasan, membunuh,
prostitusi, pemerkosaan, penjualan manusia, penculikan atau trafiking untuk tujuan
segala bentuk eksploitasi dan lain-lain.
Pendekatan penyelesaian anak dengan perilaku menyimpang yang dilakukan
tanpa jalur hukum formal bisa dilakukan dengan cara bijaksana termasuk melalui
musyawarah, mediasi yang tetap menjungjung tinggi kepentingan para pihak
atau tidak merugikan salah satu pihak. Pendekatan ini merupakan irisan antara
cara yang bijaksana dengan penyelesaian yang formal atau ketika anak berkonflik
dengan hukum (ABH). Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
Pasal 71A menyatakan “...Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial
menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan
melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial,
dan pendampingan sosial...”. Pasal tersebut dilakukan untuk membantu perubahan
anak secara signifikan dan lebih mengupayakan pada penanaman embrio perubahan
pada diri anak dengan memberikan pengasuhan yang mengutamakan peningkatan
kualitas agama dan sosial melalui konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan
sosial.
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Berikut penjelasan singkat terkait langkah bimbingan nilai agama dan nilai sosial,
konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial:
1. Bimbingan nilai agama dan nilai sosial
Anak diajak untuk memahami (tanpa paksaan atau bentuk kekerasan lainnya)
tentang pentingnya ajaran agama dengan memperhatikan akhlak, akidah dan
ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Agama yang
diajarkan dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut akan menumbuhkan
kecerdasan spiritual dan sekaligus menjadi benteng bagi anak untuk tidak
berperilaku sosial menyimpang. Sebaliknya, ajaran agama yang diajarkan
dengan kekerasan atau paksaan akan berpengaruh buruk pada perkembangan
mental anak.
Bimbingan nilai agama dan nilai sosial dilakukan dengan cara Anak diajak dan
didorong, agar memiliki motivasi untuk melakukan perubahan perilaku melalui
penyesuaian diri dengan nilai-nilai sosial dengan memperhatikan hal-hal berikut:
a. Kemampuan anak yang selalu berkembang (evolving capacities)
b. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sosial akan menghasilkan
berkembangnya penghargaan masyarakat terhadap diri anak dan bahkan
dalam bentuk penghormatan atas semua pandangan anak
c. Meningkatnya kepedulian anak terhadap teman sebaya maupun orang
dewasa
d. Anak akan menghadapi proses sosialisasi tanpa menemukan berbagai
kendala berarti. Proses ini memungkinkan anak mempelajari hal-hal baru
berkaitan dengan nilai-nilai sosial karena konstruksinya dibangun dengan
memperhatikan nilai agama dan nilai sosial.
e. Terpenuhinya kebutuhan anak akan interaksi sosial
f. Anak memiliki pengetahuan dan mampu menghargai serta mempelajari
perbedaan pandangan, budaya, agama dan bahasa yang pada tiap wilayah
memiliki perbedaan khas.
2. Konseling
Konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli yang
bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseli (klien). Dalam
konseling menekankan pada konselor membantu konseli dalam mencari
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alternatif pemecahan masalah. Konseling terhadap anak dengan perilaku
sosial menyimpang dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
a. Bimbingan kepada konseli
b. Dibutuhkan serangkaian wawancara antara konselor dengan konseli untuk
membantu konseli menemukan atau memutuskan langkah-langkah yang
harus diambil dalam memecahkan masalah.
c. Menciptakan pencapaian untuk konseli agar:
1) Mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya dengan persoalan
yang sedang dihadapi secara maksimum
2) Konseli mempunyai wawasan yang lebih luas agar mampu memecahkan
masalahnya sendiri maupun terhadap lingkungannya
3) Mengurangi atau menghapus kecemasan atau kekhawatiran terhadap
masalah yang sedang dihadapi
3. Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Dengan Perilaku Sosial
Menyimpang berdasarkan pada Perundang-undangan yang
berlaku, diantaranya:
Undang-undang No 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat
(8): “...Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan
untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara
wajar dalam kehidupan masyarakat...”. Rehabilitasi sosial yang dimaksud Pasal 1
ayat (8) tersebut dilakukan untuk mengembangkan kemampuan seseorang agar
dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Hal tersebut sebagaimana
telah diatur dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa:
(1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat
maupun panti sosial.
(3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam
bentuk:
a. motivasi dan diagnosis psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d. bimbingan mental spiritual;
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

bimbingan fisik;
bimbingan sosial dan konseling psikososial;
pelayanan aksesibilitas;
bantuan dan asistensi sosial;
bimbingan resosialisasi;
bimbingan lanjut; dan/atau
rujukan.

4. Pendampingan Sosial
Pendampingan sosial bagi ADPS menyimpang ditujukan pada bantuan ADPS
menyimpang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi seperti: emosi, sosial,
etika, moral dan kesehatan, sehingga terhindar dari konflik dengan hukum.
Pendampingan sosial juga dimaksudkan sebagai bimbingan pribadi dan sosial
dalam membantu ADPS Menyimpang untuk memahami bagaimana berperilaku
dengan menghormati orang lain, memahami dirinya sendiri, paham bagaimana
bergaul dengan orang lain, memahami nilai-nilai dan norma sosial, belajar
sopan santun dan etiket, memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan-kegiatan
Positif, melatih keterampilan sosial, mengembangkan hubungan keluarga, dan
memahami peran dan tanggung jawab sosial
Kesimpulan :
IRISAN (OVERLAPING) ANTARA PENANGANAN ANAK DENGAN
PERILAKU SOSIAL MENYIMPANG DENGAN ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM

Pencegahan melalui
Implementasi
Riyadh Guidelines:
Penguatan
Pengasuhan,
Pendidikan, Peran
Masyarakat, Peran
Media, Kebijakan
Pemerintah yang
dinamis

Penyelesaian
Perilaku Sosial
Menyimpang
dengan cara
bijakasana
termasuk
musyawarah,
mediasi yang tidak
merugikan salah
satu pihak

Anak yang
berhadapan
dengan hukum
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BAB
IV

Kerjasama Antar Organisasi Perangkat
Daerah dalam Melakukan Langkah-Langkah
Pencegahan Dan Penanganan

KERJASAMA DAN KOORDINASI
Tujuan koordinasi adalah untuk menyinkronkan fungsi Dinas Pendidikan (membawahi
sekolah), Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, maupun
OPD lainnya dan instansi vertikal yang berkaitan dengan pendidikan anak seperti
kantor kementerian agama dalam melakukan langkah-Langkah Pencegahan Dan
Penanganan ADPS Menyimpang.
Koordinasi dimaksudkan untuk menggambarkan pengorganisasian, perencanaan,
dan penyusunan strategi sehingga pencegahan dan penanganan ADPS menyimpang
bisa dilakukan dengan efektif dan efisien, terutama dalam menyelesaikan masalah
tawuran antar sekolah atau masalah lainnya.
Pelaksanaan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan anak guna mencegah
anak dengan perilaku sosial menyimpang sangat tergantung pada pemahaman tiap
individu, masyarakat dan para aparat pemerintah dan legislator (stakeholder) dalam
menjalankan tugas.
Peranan Stakeholder, diantaranya :
1. Membuat dan menetapkan mekanisme koordinasi tentang hak-hak anak dan
perlindungan anak secara memadai dan layak sehingga tumbuh kembang anak
dicapai semaksimum mungkin;
2. Menetapkan koordinator/ OPD yang bertanggung jawab mengkoordinasikan
pencegahan dan penanganan anak dengan perilaku sosial menyimpang;
3. Memutuskan alokasi budget perlindungan anak secara layak.
Disamping itu, dalam mekanisme koordinasi tersebut juga harus menetapkan peran
penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak
serta mengambil langkah-langkah advokasi.
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Salah satu langkah penting yang wajib dilakukan stakeholder adalah membuat
atau melahirkan produk mekanisme koordinasi dan menjamin implementasinya
sesuai dengan standar hukum nasional maupun hukum internasional yang telah
di-ratifikasi negara. Koordinasi harus menjamin terlaksanya perlindungan anak
dari kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi. Karena kekerasan terhadap anak
berpotensi melahirkan anak dengan perilaku sosial menyimpang. Disadari, bahwa
produk koordinasi saja tidak cukup untuk melindungi anak. Langkah-langkah lainnya
juga harus dilakukan karena berpengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan anak,
seperti kebijakan ekonomi, reformasi kebijakan dan kelembagaan, mobilisasi sosial
serta modifikasi sikap dan nilai-nilai sosial.
Mekanisme koordinasi juga menetapkan berbagai pihak yang bertanggung
jawab dalam pelaksanaannya. Untuk di daerah Organisasi Perngkat Daerah yang
bertanggung jawab diantaranya organisasi pemerintah yang membidangi urusan
perlindungan anak, sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, informasi dan
komunikasi termasuk instansi vertikal seperti aparat penegak hukum dan agama.
Kegagalan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan anak berdampak pada
kerentanan anak terjebak pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), seperti
penyalahgunaan narkoba, anak melakukan tawuran, bullying hingga kekerasan
seksual, anak melakukan eksploitasi seksual, anak terlibat pornografi, anak terlibat
perdagangan orang, anak melakukan kekerasan terhadap anak lainnya atau bentuk
pelanggaran hukum lainnya.
Produk kebijakan perlindungan anak harus bisa dijalankan secara efektif karena
mampu mencegah anak dengan perilaku sosial menyimpang, oleh karena itu semua
pihak termasuk legislatif, eksekutif dan yudikatif harus memiliki komitmen yang kuat
untuk melaksanakannya, termasuk komitmen politik dalam menyediakan anggaran
yang memadai dan layak untuk perlindungan anak. Kerjasama semua stakeholder
perlu dilakukan untuk menjamin bahwa kewajiban negara untuk memenuhi,
menghormati dan melindungi HAM rakyat termasuk anak dijalankan dengan baik
dan benar.
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Daftar Pustaka
Berikut adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan Buku
Panduan Pencegahan dan Penanganan Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang.
I.

II.
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Instrumen / Hukum Internasional dan Nasional:
1. Deklarasi Universal HAM
2. UU No 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi The International Covenant
On Economic, Social and Cultural Rights ,1966, (Kovenan Internasional
Tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya / Kovenan Ekosob)
3. UU No 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi The International Covenant on
Civil and Political Rights,1966, (Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Sipil dan Politik)
4. Deklarasi Hak-hak Anak
5. Keppres No 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak
Bahan Bacaan Tentang HAM:
1.
Sharon Detrick- A Commentary on the United Nations Convention on
The Rights of The Child, Martinus Nijhoff Publishers The Hague/Boston/
London, 1999.
2.
C. de Rover, To Serve and To Protect, Acuan Universal Penegakkan
HAM, PT Raja Grapindo Persada, 2000.
3.
UNICEF - Implementation Handbook for Convention on The Rights of
The Child (CRC), Third Edition, 2007.
4.
Modul Pelatihan Konvensi Hak-Hak Anak Bagi Pembuat Kebijakan,
Kementerian PPPA – UNICEF, 2013.
5.
Modul Pelatihan Pengasuhan Anak Dalam Keluarga, Kementerian PPPA
– Deputi Tumbuh Kembang Anak, 2015.

