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BAB IV 

TINJAUAN FIQH HADLANAH TERHADAP KONSEP PERLINDUNGAN 

HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM 

UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 

 

A. Tinjauan Fiqh Hadlanah terhadap Pengertian Anak dan Pengertian Anak 

yang Berhadapan Hukum 

Sebagaimana penjelasan pada pembahasan sebelumnya bahwa anak memiliki 

definisi yang beragam. Beberapa undang-undang menyebutkan definisi anak 

dengan menitikberatkan pada usia anak tersebut. Akan tetapi pada intinya bahwa 

anak adalah generasi kedua yang berusia muda dan masih memerlukan bimbingan, 

pendidikan dan perlindungan dari berbagai pihak.  

Dalam persepektif fiqh hadlanah, anak yang menjadi objek kajian adalah anak 

yang belum mumayyiz, yakni yang belum bisa mengurus dirinya sendiri secara 

mandiri. Secara spesifik, fiqh hadlanah memberikan batasan terhadap anak yang 

belum mencapai usia tujuh tahun seperti halnya yang disampaikan oleh 

Muhammad bin Qasim (t.th: 44).  

 Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

disebutkan bahwa anak merupakan seorang yang belum berumur 18 tahun dan 

belum pernah kawin. Definisi ini tentunya tidak bertentangan dengan definisi anak 

yang harus diasuh dalam ruang lingkup fiqh hadlanah. Muhammad bin Qasim 

(t.th: 44) mengatakan bahwa jika suami isteri berpisah dan mereka memiliki anak 

(yang masih kecil) maka ibunya lebih berhak untuk mengasuhnya hingga berusia 
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tujuh tahun. Kemudian setelah usianya di atas tujuh tahun Ia berhak memilih untuk 

bersama Ibu atau Ayahnya. Batasan usia dalam hadlanah tersebut secara praktis 

tidak membatasi makna anak dalam arti yang seutuhnya.  

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 11 tahun 2012 yang dimaksud 

dengan anak merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, yakni anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak 

yang menjadi saksi tindak pidana (Wiyono, 2016: 14). Menurut pasal tersebut, 

anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki ketentuan umur tersendiri.  

Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, anak yang berkonflik 

dengan hukum merupakan anak yang berusia 12 (dua belas) tahun, akan tetapi 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi 

untuk anak di bawah usia 12 tahun, walaupun dia melakukan tindak pidana, belum 

masuk kategori sebagai anak yang berhadapan hukum. Dengan demikian, anak 

tersebut berada di luar ketentuan ini. Begitu pula dengan orang yang sudah 

berumur di atas 18 tahun, sudah tidak lagi masuk sebagai kategori anak, melainkan 

dianggap dewasa dan dikenakan ketentuan umum pidana. 

Jika diperhatikan batasan usia yang dimaksud oleh Muhammad bin Qasim 

tersebut hanya berada pada hak asuh anak setelah kedua orang tuanya berpisah, 

baik karena cerai talak ataupun cerai gugat yang memberikan hak asuh anak yang 

belum mumayyiz kepada ibu sebelum anak tersebut berusia tujuh tahun. Setelah 

anak berusia tujuh tahun dan memilih untuk bertahan dalam asuhan ibunya, 

ataupun berpindah dalam asuhan ayahnya, maka pada hakikatnya ia masih 

dikatakan anak yang masih memerlukan penjagaan dan perlindungan. 
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Sebagai bukti, hal ini dapat dilihat dari aspek hukum pidana Islam.  Dalam 

hukum pidana Islam, salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk ditetapkannya 

sebuah hukuman adalah unsur moril (al-ruknu al-adaby), yakni pelaku tindak 

pidana haruslah orang yang dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan. 

Dimaksudkan dengan demikian adalah bukan orang gila, bukan anak-anak dan 

bukan orang yang dipaksa (Munajat, 2009: 11). Sehingga anak-anak tidak bisa 

dipersalahkan jika melakukan tindak pidana karena dianggap tidak dapat 

bertanggung jawab atas dirinya sendiri. 

Pemahaman yang sama diambil dalam fiqh ibadah dimana anak-anak belum 

mendapatkan tuntutan hukum syariat kecuali apabila anak tesebut sudah memasuki 

usia baligh. Dalam fiqh, tanda-tanda baligh ada tiga yakni sempurnanya usia lima 

belas tahun bagi laki-laki dan perempuan, haid bagi perempuan yang berusia 

sembilan tahun serta keluarnya air mani bagi anak laki-laki dan perempuan yang 

berusia sembilan tahun (Nawawi, 2011: 75). Sehingga jelas usia lima belas tahun 

ke bawah masih dianggap sebagai pribadi yang belum cakap hukum. 

Menurut Maria Montessori yang dikutip oleh Nurwahidah (2017: 205-206), 

dalam periode perkembangan anak terdapat beberapa perubahan psikologis dalam 

mengarungi dunia luar sebagai berikut: Usia 0-7 tahun merupakan periode 

penangkapan dan pengenalan dunia dengan alat pancaindra; Umur 7-12 tahun 

merupakan periode abstrak, anak sudah mulai dapat menilai perbuatan manusia 

berdasarkan konsep baik dan buruk, dapat dikatakan ia telah mampu menganalisis 

nilai-nilai kehidupan; pada usia 12-18 tahun, merupakan masa penemuan jati diri 

dan kepekaan sosial, saat anak telah paham keberadaannya di antara masyarakat; 
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usia 18 tahun ke atas merupakan masa pendidikan tinggi, ketika anak telah matang 

memasuki dunia kehidupan sebagai orang yang dewasa.  

Mengacu pada definisi hadlanah yang dikatakan oleh Muhammad bin Qasim 

(t.th:52) bahwa hadlanah adalah menjaga atau melindungi seseorang yang tidak 

mampu mengurus urusannya secara mandiri dari segala hal yang menyakiti dan 

menggangunya, maka anak yang dimaksud dalam fiqh hadlanah adalah orang-

orang yang secara psikologis belum mampu mengurus dirinya sendiri, atau dapat 

dikatakan bahwa anak yang menjadi objek kajian fiqh hadlanah adalah mereka 

yang belum mampu untuk hidup mandiri. Sehingga dalam usia berapapun jika 

belum mampu mengurus dirinya sendiri anak tersebut masih dalam ranah cakupan 

fiqh hadlanah yang memerlukan perlindungan dan penjagaan. Berusia 18 tahun 

lebih jika belum mampu mengurus dirinya maka ia masuk dalam cakupan fiqh 

hadlanah, sebaliknya jika sebelum 18 tahun sudah mandiri, dengan sudah pernah 

menikah misalnya, maka sudah tidak masuk dalam cakupan fiqh hadlanah.  

B. Tinjauan Fiqh Hadlanah terhadap Perlindungan Hukum terhadap Anak 

yang Berhadapan Hukum 

Prinsip dalam hadlanah adalah perlindungan dan penjagaan. Perlindungan dan 

penjagaan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang belum mampu 

mengurus dirinya sendiri agar masa depannya terjamin.  

Konsep perlindungan hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Harjono, yang 

dikutip oleh Malahayati (2015: 6) sebagai perlindungan dengan menggunakan 

sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada 

perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan 
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kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum. Definisi ini 

tentunya memuat kepentingan anak yang juga diatur dalam fiqh hadlanah yang 

menitikberatkan pada masa depan anak sebagai asset masa depan bangsa dan 

negara. 

Fiqh hadlanah hadir sebagai sebuah konsep perlindungan terhadap anak untuk 

menjamin kepentingan terbaiknya. Oleh karena itu negara pun turut hadir dalam 

menjamin masa depan anak dengan adanya jaminan dalam undang-undang. Dalam 

konsideran undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA misalnya, 

mengatakan bahwa bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang 

Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. 

Sehingga anak memang harus dilindungi dari berbagai ancaman ataupun 

diskriminasi yang dapat mengancam masa depannya.  

C. Tinjauan Fiqh Hadlanah terhadap Asas Perlindungan Hukum dalam UU No. 

11 Tahun 2012 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

secara jelas mengatur tentang materi hukum pidana yang secara khusus berbicara 

tentang tindak pidana yang melibatkan anak-anak, baik sebagai pelaku tindak 

pidana, korban, maupun saksi. Pada umumnya hukum pidana mengatur tentang 

materi hukum yang bersifat membalas dengan balasan yang dianggap setimpal atas 

perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. KUHP misalnya yang memuat 

materi hukum pidana menjadi acuan hakim dalam memutuskan balasan apa yang 

tepat untuk sebuah tindak pidana. Setelah melalui proses dari penyidikan dan 
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pemeriksaan di persidangan dan dengan adanya bukti-bukti yang meyakinkan, 

maka hakim dapat memberikan balasan setimpal bagi sebuah kasus tindak pidana. 

Akan tetapi lain halnya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak diatur dengan teknis 

dan pendekatan yang berbeda. Hal ini karena anak memang tidak dapat disamakan 

dengan orang dewasa dari sisi manapun. Anak dianggap belum cakap hukum, 

belum memiliki cukup syarat untuk dihukum sebagaimana orang dewasa. Hal ini 

tentunya sama dengan pandangan Islam yang mengatur bahwa anak belum 

menjadi objek khitab (tuntutan) hukum sehingga apapun yang dilakukan oleh anak 

tidak dapat dituntut sebagaimana orang dewasa. 

Oleh karena itu asas yang digunakan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan 

Pidana Anak tersebut adalah keadilan restoratif dengan menggunakan langkah 

diversi. Asas ini bertujuan untuk memulihkan kondisi psikis anak yang berhadapan 

dengan hukum agar terjamin masa depannya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 

1 UU No. 11 Tahun 2012 bahwa yang dimaksud keadilan restoratif adalah 

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga 

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari 

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan 

semula, dan bukan pembalasan.  

Definisi keadilan restoratif di atas tampak begitu mengedepankan kepentingan 

anak yang berhadapan dengan hukum, terutama anak yang berkonflik dengan 

hukum (anak pelaku tindak pidana). Proses pidana yang dihadapi orang dewasa 

yang mengacu pada hukum acara pidana tampak sangat membahayakan kejiwaan 
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anak yang berkonflik dengan hukum sehingga dikhawatarikan anak akan merasa 

sangat terbebani atas tindak pidana yang telah diperbuat. 

Substansi yang diatur Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ini antara lain 

mengenai penempatan anak yang sedang menjalani proses peradilan dapat 

ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi paling 

mendasar di dalam undang-undang ini yaitu mengenai pengaturan secara tegas 

keadilan restoratif dan diversi yang bertujuan untuk menjauhkan anak dari proses 

peradilan hingga dapat menghindari pelabelan pada anak yang berhadapan dengan 

hukum dan anak diharapkan mampu kembali ke lingkungan sosial masyarakat 

secara wajar.  

Oleh karena  itu,  diperlukan  peran  serta  semua  pihak  dalam rangka 

mewujudkan hal tersebut. Proses tersebut bertujuan agar terciptan keadilan  

restoratif, bagi anak maupun korban. Keadilan restoratif adalah suatu proses 

diversi, yakni semua pihak yang terlibat pada suatu tindak pidana bersama-sama 

mengatasi setiap masalah dan menciptakan suatu kewajiban guna membuat 

segalanya menjadi lebih baik lagi dengan melibatkan korban, anak, dan 

masyarakat dalam menemukan solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan 

menenteramkan hati serta tidak berdasar pada pembalasan. 

Dalam pasal 2 UU  No. 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa salah satu asas yang 

digunakan dalam pidana anak adalah perlindungan. Asas ini sangat sesuai dengan 

pengertian hadlanah yang dikatakan oleh Muhammad bin Qasim (t.th: 52) bahwa 

hadlanah adalah manjaga dan melindungi orang yang tidak bisa mandiri mengurus 

urusannya sendiri (hifdzu man la yastaqillu bi amri nafsihi). Kemudian secara 
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praktis perlindungan tersebut diwujudkan dalam proses peradilan hingga proses 

pidana yang dijalani oleh anak yang dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak.  

Dengan tegas disebutkan dalam pasal 3 yang dimaksud, bahwa setiap anak 

dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan 

memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, 

memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif,  melakukan kegiatan 

rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang 

kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi 

pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak  ditangkap,  ditahan,  atau  dipenjara,  

kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh 

keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang 

yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh 

pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh 

advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, 

terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayananan 

kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Asas selanjutnya yang menjadi landasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah perampasan  kemerdekaan  dan  

pemidanaan  sebagai upaya terakhir. Kemudian disebutkan dalam penjelasan 

bahwa Yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan merupakan  upaya  

terakhir”  adalah  pada  dasarnya  anak tidak  dapat  dirampas  kemerdekaannya,  



72 
 

 
 

kecuali  terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Hal ini jelas 

menimbulkan pemahaman bahwa anak adalah manusia yang tidak boleh diganggu 

hak-hak dan kebebasannya dengan hukuman pidana. Terutama hukuman yang 

dapat mengancam masa depannya. Dengan demikian fiqh hadlanah yang menjadi 

pijakan perlindungan anak dalam Islam benar-benar terimplementasi dalam 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Asas diversi yang menjadi hak anak yang berhadapan dengan hukum juga 

dijamin dalam pasal 96 sampai 101 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Sebagai contoh bahwa penyidik yang tidak melaksanakan diversi 

sebagaimana yang dimasksud dalam pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah). Penuntut umum pun demikian. Apabila tidak melaksanakan 

ketentuan pasal 34 ayat (3) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  

(dua) tahun. Sedangkan hakim yang  dengan  sengaja  tidak  melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan 

Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.  

Dengan demikian asas perlindungan terhadap anak yang menjadi prinsip fiqh 

hadlanah telah tertuang secara maksimal dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu artinya secara prinsip dalam hal 

perlindungan terhadap anak, negara secara tidak langsung mengadopsi dari fiqh 

hadlanah yang menjadi rumusan Islam. Perlindungan hukum terhadap anak ini 

terbukti dengan adanya ancaman pidana yang diberlakukan untuk aparat penegak 
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hukum yang tidak menjalankan asas restorative justice dan diversi sebagaimana 

telah disebutkan di atas. 

D. Tinjauan Fiqh Hadlanah Terhadap Pemeriksaan Perkara dan Peran Para 

Pihak yang Terlibat dalam Proses Perkara Pidana yang Dilakukan oleh Anak 

1. Tinjauan Fiqh Hadlanah Terhadap Tahapan Pemeriksaan Perkara Pidana yang 

Dilakukan oleh Anak 

Dapat dilihat pada pasal 16 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara 

Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain 

dalam undang-undang ini. Jika diamati ada beberapa pasal yang menjelaskan 

tentang ciri khas pemeriksaan pidana anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 

tersebut. Di antaranya adalah pasal 22 yang berbunyi “Penyidik, Penuntut 

Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan 

hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak 

Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”. 

Menurut hemat penulis, ketentuan ini tidak lain untuk menimbulkan rasa 

nyaman terhadap anak dalam proses pemeriksaan. Rasa nyaman ini sangat 

penting agar anak tidak merasa tertekan batinnya karena telah masuk ke dalam 

ranah pidana. Bahkan dalam pasal 27 ayat (2) dijelsakan pula bahwa “Dalam 

hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli 

pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau 

Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya”. Adanya pertimbangan 
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dari psikolog dan psikiater dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa kejiwaan 

anak sangat dijaga dari rasa takut dan tertekan.  

Secara umum tahapan pemeriksaan tindak pidana anak sama dengan 

pemeriksaan sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, 

yakni adanya penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan 

pemeriksaan di pengadilan. Akan tetapi secara teknis pemeriksaan anak 

berbeda dengan teknis atau mekanisme pemeriksaan terhadap tindak pidana 

yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun teknis pemeriksaan anak adalah 

sebagai berikut: 

a. Penyidikan 

Hal yang paling mendasar dalam penyidikan adalah penyidik itu 

sendiri. Dalam pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak syarat menjadi penyidik pidana anak adalah telah 

berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, 

dan memahami masalah Anak serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang 

peradilan Anak. Menjadi sangat penting ketika penyidik pidana anak 

memiliki minat, perhatian, dadikasi dan memahami masalah anak. 

Persoalan anak tidak dapat diperlakukan sebagaimana orang dewasa 

sehingga penyidik pidana anak pun harus paham masalah anak.  

Yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan 

memahami masalah Anak” adalah memahami pembinaan Anak yang 

meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, 

serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik, 



75 
 

 
 

memahami pertumbuhan dan perkembangan Anak dan berbagai tata nilai 

yang hidup di masyarakat yang  mempengaruhi kehidupan Anak. 

Selanjutnya, proses penyidikan inilah yang menjadi upaya awal adanya 

diversi. Pasal 29 ayat (1) mengharuskan penyidik untuk mengupayakan 

diversi selama tujuh (7) hari sejak heri pertama penyidikan. Apabila dalam 

jangka waktu tersebut diversi berhasil diupayakan maka sesuai dengan ayat 

(2) proses diversi tersebut harus dilakukan selama 30 hari sejak dimulainya 

diversi. Waktu yang cukup lama ini menunjukkan betapa pentingnya upaya 

melindungi anak dari kriminalisasi pejabat hukum. Sehingga anak benar-

benar terjaga psikisnya dari rasa intimidasi dan tekanan. 

b. Penangkapan dan Penahanan 

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, 

tetapi penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan 

anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, 

mental, maupun sosial, Anak dan kepentingan masyarakat. 

Sebagaimana penyidikan, untuk menjaga stabilitas psikis anak, 

penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling 

lama 24 (dua puluh empat) jam. Selanjutnya anak yang ditangkap 

ditempatkan dalam  ruang pelayanan khusus Anak, bukan ruang tahanan. 

Akan tetapi jika ruang pelayanan khusus anak yang dimaksud belum ada, 

anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Oleh 

karena sangat pentingnya menjaga kondusifitas psikis anak, negaralah yang 

mengeluarkan biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKA tersebut 
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melalui kementrian yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang sosial. 

c. Penuntutan 

Sebagaimana penyidikan, penuntutan juga menggunakkan prinsip yang 

mirip dengan penyidikan itu sendiri. Yakni mengutamakan asas diversi bagi 

anak. Dalam hal penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversi 

selama tujuh (7) hari sejak menerima berkas perkara dari penyidik. Setelah 

itu proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Artinya 

terdapat proses diversi yang berkelanjutan di sini. Kontinuitas diversi 

dimulai dari proses penyidikan oleh penyidik hingga penuntutan oleh 

penuntut umum. 

Dengan demikian dapat ditemukan sebuah kesimpulan bahwa diversi 

yang dilakukan oleh penuntut umum adalah upaya kedua setelah gagalnya 

diversi yang dilakukan oleh penyidik. Upaya diversi kedua oleh penuntut 

umum tersebut menunjukkan bahwa diversi benar-benar harus diupayakan 

secara maksimal. Hal ini tidak terlepas dari prinsip bahwa anak bukan untuk 

dihukum terutama anak yang masih berusia dibawah 12 tahun. Selain itu 

berlandaskan pada prinsip bahwa diversi harus penghindaran stigma negatif, 

penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, 

kesusilaan, dan ketertiban umum. 

d. Pemeriksaan di Pengadilan 

Pada tahapan ini, mekanisme yang digunakan juga berbeda dengan 

siding pada umumnya. Pemeriksaan dalam ruang siding pada pidana anak, 
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sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa anak ditempatkan 

dalam ruang sidang khusus anak, begitu juga ruang tunggu anak juga 

dipisah dari ruang tunggu orang dewasa. Pertimbangan hakim pada 

dasarnya berlandaskan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah 

maupun syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dijatuhi pidana agar 

selanjutnya disebut putusan hakim. Putusan hakim sering pula disebut 

putusan pengadilan, yakni pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari 

segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-

Undang. 

Akan tetapi dalam pemeriksaan anak, perbedaan yang cukup signifikan 

adalah dalam pernyataan hakim yang menyatakan sidang terbuka untuk 

umum ataupun tertutup. Dalam praktiknya hakim anak memeriksa pada 

sidang yang tertutup untuk umum. Selain itu proses diversi juga masih tetap 

diupayakan dalam pemeriksaan. Sebagaimana penyidikan dan penuntutan, 

proses diversi dalam pemeriksaan di pengadilan harus dilakukan hakim 

selama tujuh hari setelah ditunjuk oleh ketua pengadilan. Kemudian proses 

diversi dilakukan selama 30 hari. Hal ini sesuai dengan pasal 52 ayat (2). 

Upaya diversi dilakukan di ruang mediasi. Jika diversi berhasil, Hakim   

menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada 

ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Namun jika gagal perkara 

dilanjutkan ke tahap persidangan.  
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Pasal 55 ayat (1) menyatakan dalam  sidang  anak,  hakim  wajib  

memerintahkan orang tua/wali atau   pendamping,   advokat   atau 

pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk 

mendampingi anak. Pada ayat (2) dinyatakan juga apabila orang  tua/wali 

dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan 

didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau 

Pembimbing Kemasyarakatan. Hingga pada ayat ke (3) dinyatakan pula 

apabila Hakim  tidak  melaksanakan  ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum. 

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, khususnya Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari 

penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan memiliki satu prinsip yang 

sama dengan definisi hadlanah menurut Ibrahim al-Baijuri (t.th: 195). Ia 

mengatakan bahwa hadlanah adalah mendidik seseorang yang tidak mampu 

mengurus urusannya sendiri dengan melakukan hal-hal yang maslahat 

baginya serta menjaganya dari sesuatu yang membahayakan dirinya.  

Jika dalam pemeriksaan di pengadilan anak harus didampingi oleh 

orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum 

lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan, maka sesuatu yang dituju tidak 

lain adalah melindungi anak dari diskriminasi hukum dan tekanan psikis 

serta hal-hal lain yang dapat membahayakan diri dan jiwanya. Hingga 

apabila tidak ada pendamping karena hakim tidak melaksanakan ketentuan 
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tersebut, maka pemeriksaan dianggap batal demi hukum. Ini juga 

menunjukkan bahwa kepentingan anak lebih diutamakan dari yang lainnya.   

2. Tinjauan Fiqh Hadlanah Terhadap Peran Para Pihak yang Terlibat dalam Proses 

Perkara Pidana yang Dilakukan oleh Anak 

Para pihak yang terlibat dalam proses perkara pidana anak di antaranya 

adalah: 

a. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 

Tugas dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah memberi 

pembinaan, pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan lain dari 

anak. Tugas tersebut sejatinya bertujuan agar anak tidak merasa 

terdiskriminasi. Menurut hemat menulis, tigas tersebut bisa berupa 

memberikan keterampilan dalam pengembangan mental dan fisik anak.  

Dari sudut pandang psikologis, anak yang ditempatkan di LPKA akan 

merasa bahwa dirinya adalah orang tersalah dan akan terasingkan dari 

lingkungan. Sehingga pembinaan mental sangat dibutuhkan oleh anak. 

Bimbingan tersebut dapat berupa bimbingan konseling, pembinaan 

keagamaan dan keahlian keterampilan agar anak mendapatkan bekal yang 

berguna setelah kelaur dari LPKS. Dari situ tampak bahwa asas restorative 

justice masih sangat diupayakan, yakni pemulihan terhadap anak yang 

berkonflik dengan hukum ke dalam kondisi semula. 

b. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) 

Dalam melaksanakan tugasnya, LPAS tidak jauh berbeda dari LPKA, 

yakni melaksanakan pendidikam, pembinaan dan pelatihan keterampilan 
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untuk anak. Sesuatu yang tampak berbeda dari keduanya adalah bahwa 

alurnya, dimana LPKA merupakan tempat anak menjalani masa pidananya, 

sedangkan LPAS adalah tempat anak ditempatkan sementara selama proses 

peradilan berlangsung. 

c. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) 

Lembaga ini adalah sebuah lembaga di bawah Kementrian Sosial yang 

berfungsi untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Dalam 

lembaga tersebut ada pekerja yang secara khusus menangani anak yang 

berhadapan dengan hukum, yakni Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga 

Kesejahteraan Sosial. Sehingga tugas LPKS dalam penanganan anak yang 

berhadapan dengan hukum tidak diurus secara keseluruhan oleh LPKS, 

melainkan hanya diurus oleh Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga 

Kesejahteraan Sosial. 

d. Balai Pemasyarakatan (Bapas) 

Tugas dari pada Bapas adalah sebagai action controller (pengendali 

tindakan) yang dijalankan oleh LPAS dan LPKA yang secara khusus 

dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dari sini tampak bahwa 

secara idealis kinerja Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat disepelekan 

begitu saja. Sebab Pembimbing Kemasyarakatan bekerja di bawah 

pengawasan Bapas dan sekaligus akan dievaluasi kinerjanya oleh Bapas. 

e. Pembimbing Kemasyarakatan 
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Tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan sangat berat. Sebagaimana 

yang dinyatakan dalam bab sebelumnya, bahwa ada lima tugas pokok 

Pembimbing Kemasyarakatan. Namun ada pada intinya Pembimbing 

Kemasyarakatan bertugas untuk membuat laporan penelitian untuk diversi 

dan proses peradilan, mulai dari penyidikan, penangkapan, penuntutan 

hingga persidangan.  Ditinjau dari tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan 

semestinya secara intensif menadampingi anak mulai saat proses 

penyidikan berlangsung. Ini bertujuan agar Pembimbing Kemasyarakatan 

secara utuh mendapatkan data atau informasi terkait kepribadian anak yang 

ditangani. 

f. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Secara tugas dan fungsi, baik Pekerja Sosial Profesinal dan Tenaga 

Kesejahteraan Sosial adalah sama, yakni menangani masalah sosial dan 

membantu mencari solusi atas masalah sosial yang muncul.  Pada dasarnya 

keduanya adalah sebuah Profesi yang memberikan pertolongan pelayanan 

sosial kepada individu, kelompok dan masyarakat dalam upaya 

peningkatan keberfungsian sosial dan membantu memecahkan masalah-

masalah sosial. Atau dengan kata lain pekerja sosial adalah seseorang yang 

memiliki profesi dalam membantu orang memecahkan masalah-masalah 

dan mengoptimalkan keberfungsian sosial individu, kelompok dan 

masyarakat serta mendekatkan mereka dengan sistem sumber.  

Peran Pekerja sosial dalam Pidana anak diperlukan untuk 

mengembalikan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) ke dalam 
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sistem sosial masyarakat. Jika diamati secara mendalam, masing-masing 

elemen yang bekerja dalam upaya diversi dalam pidana anak menjadi 

sebuah sistem yang tidak dapat dipisah.  

Kasus pidana yang dihadapi oleh anak, baik anak yang menjadi 

korban, saksi ataupun pelaku tindak pidana mestinya akan berdampak pada 

pandangan masyarakat sekitarnya. Stigma negatif yang muncul dari 

masyarakat dapat mengancam masa depan anak. Sebab stigma tersebut 

tentunya juga berpengaruh terhadap intensitas penerimaan masyarakat 

terhadap anak. Dalam kondisi dan situasi seperti ini, peran pekerja sosial 

sangat diperlukan guna mengembalikan status sosial anak sehingga anak 

dapat memiliki tempat di masyarakat. Kesimpulan seperti inilah yang 

menjadi prinsip restorative justice. 

Persoalan perlindungan anak jika ditinjau dari sudut pandang fiqh 

hadlanah akan ditemukan sebuah pandangan bahwa perlindungan terhadap 

anak –bagaimanapun status anak tersebut- menjadi tanggung jawab setiap 

elemen, tidak terbatas pada Ibu atau Ayahnya saja. Hal ini diambil dari 

keimpulan bahwa hadlanah tidak hanya hak asuh anak yang berusia di 

bawah 7 tahun atau yang belum mumayyiz. Usia 7 tahun atau usia 

mumayyiz hanya berlaku bagi hak asuh anak antara ayah dan ibu yang 

bercerai. Sedangkan hadlanah (pengasuhan anak) tidak terbatas pada anak 

yang berusia 7 tahun. Tidak mungkin juga anak setelah berusia 7 tahun 

tidak diasuh dan dilindungi. Maka fiqh hadlanah dalam arti yang lebih luas 



83 
 

 
 

adalah perlindungan anak hingga anak tersebut mencapai usia yang 

dianggap dewasa oleh hukum. 

 

 

 




