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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada warganya merupakan 

salah satu kewajiban yang memang harus dilakukan Negara. Mengingat banyak 

sekali berbagai macam tindak pidana yang terjadi di negeri ini mulai dari 

pembunuhan , pencurian, penganiayaan. pencabulan dan masih banyak pula yang 

lain. Oleh karena itu disini peran suatu Negara melalui aparat-aparat penegaknya 

sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat seluruh negeri ini yang bertujuan 

bahwasanya masyarakat mendapatkan rasa aman karena adanya suatu 

perlindungan hukum yang di berikan oleh Negara. Padahal disini jika melihat 

fungsi hukum pidana sendiri menurut Soedarto dapat dibedakan menjadi fungsi 

umum dan khusus yaitu; 

“Fungsi umum hukum pidana yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau 

menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan Fungsi khusus hukum 

pidana adalah untuk melindungi kepentingan umum (nyawa, badan, 

kehormatan harta, kemerdekaan).1” 

                                                             
1 Tongat, 2008,  Dasar-dasar  Hukum  Pidana Indonesia Dalam  Perspektif  Pembaharuan, UMM 
Press, Malang , hal  21-22 
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 Oleh karena itu setiap individu di Negara indonesia harus mendapatkan 

jaminan rasa aman sehingga semua individu bisa melakukan aktivitasnya dengan 

baik yang dikemudian hari bisa membantu untuk memajukan suatu Negara  

Indonesia tersebut.  

Contoh kasus Bahwa Pada tanggal 27 Juli 2009, pukul 8.00 pagi, Tommy Albert 
Tobing (Pengacara Publik) dan M. Haris Barkah (Assisten Pengacara Publik) 
 LBH Jakarta melakukan pendampingan hukum terhadap W (14 Tahun) dan N 
(21 Tahun) dalam status sebagi saksi dalam kasus Pembunuhan FAHRI. Bahwa 
dalam kapasitasnya sebagai saksi, para Pendamping hukum telah meminta kepada 
Pihak penyidik untuk menghentikan proses BAP jam 11 siang dengan alasan 
saksi harus sekolah, dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan. permintaan 
tersebut di tolak oleh Penyidik dan proses BAP dilanjutkan hingga petang hari. 
Bahwa terjadi keributan yang diawali oleh protes Tomy /pembela hukum terhadap 
proses pemeriksaan yang tidak fair, dan berlanjut dengan penahanan terhadap 
Tommy dan haris Barkah. Bahwa Pihak KASAT Reskrim dan Wakasat Reskrim 
POLRES Jakarta Utara Santoso menahan Tommy dan Barkah tersebut dengan 
alasan menghalangi pemeriksaan dan pelanggaran terhadap UU Advokat terkait 
dengan lisensi atau izin advokat dari keduanya. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2009, 
dini hari, pihak LBH Jakarta yang diwakili Asfinawati, Nurkholis Hidayat dan 
Kiagus  Ahmad menolak alasan tersebut dan meminta pelepasan keduanya, dan 
berjanji untuk kooperatif kalaupun esok harinya hendak diperiksa berdasarkan 
status hukum yang pasti. selain itu, Pihak LBH Jakarta juga meminta pelepasan 
Saksi W dan N demi hukum. Bahwa KASAT dan WAKASAT tidak dapat 
menjelaskan status hukum dari keduanya, menolak membebaskan saksi dan justru 
mengusir paksa dengan kekerasan terhadap para pengacara public LBH Jakarta 
yang datang untuk memberikan bantuan hukum terhadap saksi dan Kedua 
Pengacara Publik LBH Yang di tahan.  Bahwa segera setelah pengusiran Pihak 
LBH Jakarta melaporkan hal  tersebut ke Komisioner KOMPOLNAS dan 
direspon cepat dengan kedatangan Bapak Pandupraja yang berupaya untuk 
setidaknya mengelaurkan anak dibawah umur yang ditahan dalam statusnya 
sebagai saksi. namun upaya Bapak Pandu ditolak oleh pihak Polres Jakarta 
Utara.2  

 

                                                             
2 Finawati, Urgent action kekerasan dan penahanan terhadap pengacara publik LBH Jakarta,  
http://www.mail-archive.com/forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com/msg86611.html diakses 
pada hari jum’at, 26 juni 2011 pukul 12.00 
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 Berdasarkan dari contoh kasus tersebut dapat kita kita ketahui bahwa 

pihak kepolisian tekah melanggar hak dari pada yang berinisial W karena 

statusnya sebagai saksi yang memang harus mendapat bantuan perlindungan 

hukum berupa pendampingan ataupun bantuan hukum karena saksi juga masih 

dibawah umur  namun tidak dikabulkan oleh pihak Polres serta melakukan 

penahanan saksi dibawah umur yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-

undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Mengingat masalah 

tindak kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak acapkali masih belum dirasakan 

masyarakat sebagai sebuah masalah yang membutuhkan perhatian ekstra dan 

krusial relative masih kalah dibandingkan isu-isu politik yang belakangan ini 

terus popular.3 

   Dinegara Indonesia ini masih banyak sekali tindak pidana yang terjadi 

dan bahkan bermacam-macam. Namun walaupun demikian para pelaku ,korban 

ataupun saksi yang ikut terlibat dalam suatu tindakan pidana tersebut tetap harus 

mendapatkan perlindungan secara hukum oleh Negara Indonesia agar terbebas 

dari suatu intervensi dari berbagai pihak sehingga apa yang mereka lakukan dan 

alami serta ketahui bisa diungkap sebagaimana fakta yang ada guna terciptanya 

rasa keadilan dalam penerapan sebuah produk hukum. Namun pelaku korban 

ataupun saksi dari suatu tindak pidana disini tidak hanya terjadi pada orang 

                                                             
3 Bagong Suyanto, 2003, Pelanggaran Hak Dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan, Airlangga 
University Press, Surabaya hal.21 
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dewasa saja, tapi anak pun juga ada yang mengalami hal-hal seperti menjadi 

korban, pelaku ataupun saksi. Namun apapun yang dilakukan oleh seorang anak 

maka anak tersebut harus mendapat perlakuan khusus dan tidak sama dengan 

orang dewasa mengingat anak disini memiliki mental dan fisik yang jelas berbeda 

dengan orang dewasa terlebih lagi ketika anak yang berhadapan dengan hukum.  

Menurut  Magdalena sitorus Anak harus dilindungi baik di wilayah 
domestik maupun publik, baik dalam situasi damai maupun konflik. Berangkat 
dari wilayah domestik, berapa banyak anak yang mengalami tindak kekerasan 
dari orang tuanya sendiri yang melegitimasi hal itu sebagai alat untuk mendidik 
sehingga dianggap suatu kewajaran semata. Dilanjutkan dalam wilayah publik 
berapa banyak juga anak yang mengalami tindak kekerasan dan diskriminsi. 
Semisal di sekolah mengalami tindak kekerasan dari pihak sekolah yang 
seyogyanya sekolah adalah tempat yang nyaman bagi anak.4  

Sedangkan pengertian anak sendiri menurut  Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang 

masih dalam kandungan 5. 

Anak merupakan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya 

melekat hakekat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Karena anak disini 

merupakan penerus generasi bangsa Indonesia sehingga disini penjagaan mental 

fisik  untuk berkembangnya anak tersebut harus mendapat perhatian yang lebih 

                                                             
4MagdalenaSitorus,AnakBersinarBangsaGemilang 
http://anakbersinar.com/news/detail/id/95/Perlindungan-Anak.html diakses pada hari jum’at, 6 mei 
2011 pukul 10.05 
5 pasal  1 butir 1 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak 
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guna anak bisa berkembang tumbuh dalam masyarakat dengan baik secara mental 

ataupun fisik serta juga mampu menjadi generasi penerus bangsa yang 

berkualitas.  

 Dalam lingkungan berbangsa dan bernegara muncul kesadaran untuk 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia bahwa masih 

terdapat  ratusan bahkan   jutaan anak Indonesia yang berada  dalam kondisi yang 

kurang beruntung.  Standar   layak dalam kesehatan,  pendidikan,   pengasuhan   

gisi,   tempat   tinggal   maupun   kasih sayang  orang tuanya serta perlindungan 

agar anak terbebas dari tindak   kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan 

eksploitasi masih sangat jauh dari angan-angan dan belum mendapat perhatian 

sepenuhnya. hal tersebut seakan akan belum sesuai dengan apa yang diatur di 

dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

yang berbunyi : “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”6. 

Namun seiring dengan berjalanya waktu anak pada saat ini sudah lebih 

diperhatikan secara khusus hal tersebut dapat dilihat dengan adanya Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan adanya  Undang-

Undang Nomor 3 tahun  1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan adanya 

Undang-Undang yang mengatur tentang anak tersebut secara tidak langsung 

                                                             
6  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 
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bahwa anak sudah mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Di Indonesia sendiri 

ini anak lebih banyak terlibat dalam suatu tindak pidana sebagai pelaku dan 

korban dan pengkajiannya juga cukup banyak sekali  sedangkan anak yang 

bertindak sebagai saksi juga ada namun tidak sebanyak anak sebagai pelaku dan 

korban dan juga sangat minim sekali dalam pengkajianya. Namun pengkajian 

mengenai anak sebagai saksi dalam tindak pidana masih sangat minim sekali  

Padahal disini seorang saksi tidak seperti korban dan pelaku yang sebagaimana 

bahwa pelaku dan korban memang langsung berhubungan dengan hukum karena 

korban disini pasti orang yang mengalaminya walaupun kadang korban juga bisa 

sekaligus menjadi saksi dikarenakan suatu hal yang korban alami tersebut dan apabila 

pelaku adalah orang yang melakukan suatu tindakan yang menimbulkan korban karena 

apa yang diperbuatnya sedangkan saksi disini bisa seorang korban ataupun diluar 

korban dan pelaku. sehingga apabila saksi hanya melihat dan mendangar saja disini 

harus berhubungan dengan hukum walaupun kadang seorang korban juga berperan 

sebagai saksi namun disini saksi belum tentu sebagai korban ataupun pelaku. 

Mengingat sangat penting sekali keberadaan suatu saksi dalam suatu tindak pidana 

merupakan suatu kunci pemecahan suatu tindak pidana  yang nantinya dari keterangan-

keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut bisa di jadikan sebagai alat bukti.  

 

 



7 

 

 

 

Seperti contoh Kasus mutilasi Ardiansyah menyisakan beberapa masalah, 
terutama bagi keluarga korban dan bagi saksi. Ada 3 orang anak yang menjadi 
saksi kunci kasus mutilasi ini. Ketiga anak tersebut adalah : Deki, Wira dan Arif. 
Mereka bertiga adalah anak jalanan yang tinggal bersama Babe tersangka pelaku 
mutilasi. Ketiga anak tersebut diduga mengetahui kalau babe telah memutilasi 
Ardiansyah sejak sebelum kasus ini terungkap oleh polisi. Ketika terjadi 
penggrebegan, ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan tersangka.Ketika 
team melakukan assessment dan kunjungan ke Polda Metro Jaya (piket Jatanras), 
team mendapatkan tersangka dan ketiga saksi tersebut dalam satu ruangan besar, 
yang didalamnya ada 2 ruangan kecil. Satu ruangan berpintu jeruji sebagai tempat 
bagi tersangka. Satu ruangan berbatasan langsung di sebelah kiri ruangan 
tersangka merupakan ruangan istirahat bagi petugas piket, juga sebagai tempat 
bagi 3 saksi tinggal. Dan di depan ruangan tersebut terdapat 1 set tempat duduk 
setengah lingkaran dengan satu meja ditengah, menghadap kea rah TV di 
depannya. Kemudian di sebelahnya terdapat meja bagi petugas piket.Saksi adalah 
orang dekat dari tersangka pembunuhan mutilasi, mereka sudah berbulan-bulan 
tinggal bersama pelaku. Pelaku adalah seorang pedagang asongan tanpa anak dan 
istri mengontrak seorang diri. Pelaku mengajak bebrapa anak jalanan untuk 
tinggal bersamanya, termasuk 3 saksi. Urusan makan, pelaku memasak dari beras 
yang dibawa dari kampong, dengan lauk/sayur yang dibeli dari patungan 
beberapa anak yang tinggal bersamanya. Dari bahasa tubuh yang terlihat ketika 
kunjungan, ketiga saksi menunjukkan ketegangan yang luar biasa. Ini bisa 
dipahami karena ada kemungkinan saksi mengetahui kejadian mutilasi yang 
merupakan situasi yang sangat menakutkan bagi anak-anak, yang senantiasa 
membayangi apalagi kejadiannya baru terjadi selama 3 hari.Jarak antara saksi dan 
tersangka sangat berdekatan, hanya dibatasi oleh sebuah dinding. Tersangka 
berada di ruangan ukuran kurang lebih 2 X 2,5 meter, dengan bagian depan 
adalah pintu jeruji yang sangat mudah dilihat (dari luar langsung bisa melihat ke 
dalam dan dari dalam langsung bisa melihat keluar). Saksi berada di ruangan 
sebelah tersangka dengan pintu berjarak setengah meter dari pintu ruangan 
tersangka. Apabila keluar dari pintu, maka saksi akan langsung dapat melihat 
tersangaka demikian juga sebaliknya.Kondisi ini sangat tidak nyaman dan 
menakutkan bagi 3 saksi. Pada satu sisi ada bayangan kejahatan yang dilakukan 
tersangka sangat menakutkan bagi anak seumur 10 tahun, berupa pembunuhan 
dengan badan yang dipotong-potong. Pada sisi lain ada beban bahwa saksi 
merupakan pihak yang memberikan informasi kepada Polisi. Ini seakan 
merupakan kesalahan bagi saksi yang dapat menimbulkan kemarahan bagi 
tersangka. Bayangan yang muncul bahwa saksi akan mendapat hukuman dari 
tersangka berupa pembunuhan dengan badan dipotong-potong.Umur ketiga saksi 
10 tahun dan tergolong masih sangat anak-anak, menghadapi masalah kesaksian 
yang sangat berat tanpa adanya pekerja social pendamping. Saksi membutuhkan 
pendamping yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman, yang dapat 
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menjelaskan situasi yang dihadap saksi dan memberikan masukan apa yang 
sebaiknya saksi lakukan berkaitan dengan kesaksian dan proses-proses yang akan 
dihadapi.7 

Ketimpangan hukum disini terjadi bahwa penyidik seharusnya tidak 

menjadikan satu tempet tersangka dengan saksi apalagi saksi tersebut masih 

dalam usian anak-anak sehingga hal tersabu bisa bebahaya bagi perkembangan 

jiwa saksi anak tersebut karena secara psikis anak tersebut merasa terancam dan 

ketakutan sehingga apa yang dilakukan oleh penyidik disini masih dibilang tidak 

bisa memenuhi hak-hak seorang saksi anak yang diatur di dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa ketika anak 

berhadapan dengan hukum maka anak berhak mendapatkan perlakuan secara 

manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak selian itu penyidik juga 

harus memberikan sarana dan prasarana khusus seperti ruangan yang seharusnya 

tidak dijadikan satu dengan pelaku serta anak juga berhak mendapatkan 

pendampingan hukum sejak dini hal tersebut masih belum bisa dipenuhi oleh 

penyidik sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan menggangu untu 

perkembangan anak itu sendiri karena mengingat usianya yang masih sangat 

muda.  

 

                                                             
7Oseng Supriatna,Kasus mutilasi Ardisnsya (permasalahan yang dihadapi saksi), 
http://politik.kompasiana.com/2010/01/11/kasus-mutilasi-ardiansyah-permasalahan-yang-dihadapi-
saksi diakses pada hari jum’at, 4 juli 2011 pukul 14.00 
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“Kita tahu dalam memberkesaksian mereka menanggung keselamatan diri, 

keluarga, dan harta bendanya , selain itu resiko terhadap pekerjaan, jabatan dan karier”8  

     Adapun hak- hak seorang saksi pada pasal 5  ayat 1 Undang–Undang Nomor 13 

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

Seorang Saksi dan Korban berhak:  
a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi,  keluarga, dan harta 

bendanya, serta bebas dari ancaman yang  berkenaan  dengan  kesaksian 
yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 

b.  ikut   serta dalam   proses memilih   dan menentukan bentuk perlindungan 
dan dukungan keamanan; 

c. memberikan keterangan tanpa tekanan 
d. mendapat penerjemah 
e. bebas dari pertanyaan yang menjerat 
f. mendapatkan  informasi   mengenai  perkembangan  kasus 
g. mendapatkan  informasi  mengenai  putusan pengadilan; 
h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 
i. mendapat identitas baru; 
j. mendapatkan tempat kediaman baru 
k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; 
l. mendapat nasihat hukum; dan/atau 
m. memperoleh bantuan biaya  hidup  sementara sampai batas waktu 

perlindungan berakhir.9 
 

  Pada dasarnya hak-hak seorang saksi baik itu seorang anak ataupun orang 

dewasa sama namun yang menjadi adalah cara penanganannya saja yang dilakukan 

oleh penyidik selain itu anak juga mendapat perlindungan khusus yang telah diatur di 

dalam Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. selain 

itu mengenai mulai kapan perlindungan dan hak saksi itu diberikan juga sudak diatur 
                                                             
8 Muhadar,(et.all) 2010  Perlindungan saksi dan korban dalam system peradilan pidana hal. Putra   
Media Nusantara , Surabaya hlm. 9 

9 Undang – Undang  Nomor 13 Tahun 2006 Tentang  Perlindungan Saksi dan Korban 
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di dalam pasasl 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban yang berbunyi; “Perlindungan   dan   hak   Saksi   dan   Korban   

diberikan   sejak tahap   penyelidikan   dimulai   dan   berakhir   sesuai   dengan 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.10 

 
 Pertanyaan-pertanyaan yang yang diajukan dalam memeriksa si anak harus 

memperhatikan segi psikologis anak sehingga tidak menyebabkan efek traumatis 

kepada anak. Selain itu aparat yang menangani perkara anak haruslah yang 

berpengalaman di bidangnya dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan 

memahami secara mendalam tentang masalah anak.11 Menurut KUHAP saksi adalah 

salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi 

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 

sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuanya itu.12 Seorang saksi yang 

melihatsuatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata. Saksi sering 

dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses 

peradilan.13 

                                                             
10 ibid 
11 Yenti Garnasih, Pengadilan Anak Dengan Perspektif Perlindungan Anak, 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=286234891307 diakses pada hari jum’at, 6 mei 2011 
pukul 10.10 
12  Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 
Pidana 
13  Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas untuk saksi http://id.wikipedia.org/wiki/Saksi 
diakses 7 mei 2011 pukul 20.30 
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Dan ketika saksi tersebut adalah adalah seorang anak maka perlindungan 

secara intensif perlu dilakukan terutama dalam pemenuhan hak-hak dan 

kewajiban mengingat sangat penting sekali keberadaan suatu saksi, terlebih lagi 

saksi seorang anak. karena perlindungan hak-hak anak tersebut merupakan suatu 

yang harus dilakukan oleh penyidik ketika anak tersebut masih dalam tahap 

penyidikan sehingga anak tersebut tidak mengalami sebuah trauma setelah tidak 

berhadapan dengan hukum lagi dan mampu berkembang secara baik. Adapun 

hak – hak anak sebagai saksi  

menurut Made Sadhi Astuti seabagai saksi anak mempunyai hak antara 
lain sebagai berikut. 

1) Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak 
lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit pelapor. 

2) Hak untuk mendapatkan perlindungan perlindungan terhadap 
tindakan- tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, 
fisik, social dari siapa saja karena kesakasianya, seperti berbagai 
ancaman  penganiayaan , dan lain- lain. 

3) Hak – hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar 
pemeriksaan sebagai saksi, seperti transport.14 

       Tentunya seorang anak tersebut masih memiliki jiwa yang sangat labil 

sekali sehingga apa yang dialami, didengar serta dilihat anak tersebut kurang 

mendapat respon dari masyarakat mengingat kondisi anak itu sendiri. Dengan 

demikian, dituntut adanya suatu rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan 

perlindungan hak-hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan juga 

                                                             
14 Made Sadhi Astuti, 2003, Hukum Pidana anak Dan Perlindungan Anak, IKIP  Malang hlm 24 
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rasa keadilan  yang berpengaruh  pada kelangsungan kegiatan perlindungan 

anak. 

saksi anak tidak diatur secara spesifik  yang  menyebabkan   

pelaksanaan perlindungan saksi terhadap anak tersebut belum   

maksimal.karena di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 hanya 

menyebutkan seorang saksi saja sehingga tidak dijelaskan secara rinci tentang 

saksi anak ataupun orang dewasa sehingga undang-nundang tersebut bisa 

dikatakan masih bersifat umum. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengaturan hak-hak saksi anak juga 

juga masih dikait-kaitkan dengan korban padahal kita ketahui bahwa saksi tidak 

selalu menjadi korban. 

Padahal untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak  di  

bidang hukum, perlu adanya  jaminan yang pasti yang  mengatur mengenai 

pelaksanaan   perlindungan   hukum, karena   hal ini sangat  penting  demi  

kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang  

dapat membawa akibat negatif terhadap perkembangan jiwa anak di masa  yang 

akan datang selain itu jelas tidak mudah sekali memberikan perlindungan 

terhadap saksi anak mengingat kondisi anak tersebut yang memang berbeda 

dengan orang dewasa. 
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Dari uraian latar belakang di atas , maka penulis merasa tertarik 

mengangkat judul  “ TINJAUAN YURIDIS  SOSIOLOGIS MENGENAI 

PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM  

TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK 

PADA TAHAP PENYIDIKAN “  (Studi kasus di Wilayah hukum Polres 

Kepanjen). 

 

B. Rumusan Masalah 

                 Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana diuraikan diatas maka 

dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hak-hak anak sebagai saksi dalam Tindak Pidana 

Pencabulan yang dilakukan oleh anak pada tahap Penyidikan di wilayah 

hukum Polres Kepanjen ? 

2. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hak-hak 

anak sebagai saksi dalam Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh 

anak pada tahap Penyidikan di wilayah hukum Polres Kepanjen? 

3. Upaya- upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala – kendala 

memberikan perlindungan hak-hak anak sebagai saksi dalam Tindak Pidana  

Pencabulan yang dilakukan oleh anak pada tahap Penyidikan di wilayah 

hukum Polres Kepanjen? 
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C. Tujuan penelitian  

  Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hak-hak terhadap 

anak sebagai saksi dalam Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh 

anak pada tahap Penyidikan di Polres kepanjen. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala-kendala dalam  

memberikan perlindungan hak-hak terhadap anak sebagai saksi dalam Tindak 

Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak pada tahap Penyidikan di Polres 

Kepanjen. 

3. Upaya - upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala – kendala mengenai 

memberikan perlindungan hak-hak anak sebagai saksi dalam Tindak Pidana 

Pencabulan yang dilakukan oleh anak pada tahap Penyidikan di wilayah 

hukum Polres Kepanjen? 

 

D. Manfaat Penelitian  

 Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas maka hasil penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan antara lain sebagai berikut: 
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1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini akan menambah manfaat serta keilmuan tentang  

Bagaimana perlindungan hak-hak anak sebagai saksi karena Tindak Pidana 

Pencabulan yang dilakukan oleh anak pada tahap Penyidikan juga dapat   

dipergunakan   dan   dimanfaatkan   di   dalam     penulisan bidang ilmu hukum 

pidana anak serta diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat   memberikan  

manfaat  bagi perkembangan  ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan 

hukum pidana anak di Indonesia. 

2. Manfaat praktis 

Dari hasil penelitian ini akan memberikan manfaat; 

a. Bagi penulis 

Hasil dari penelitian ini akan digunakan sebagai bahan penambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Bagaimana perlindungan hak-hak 

anak sebagai saksi karena Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh 

anak pada tahap Penyidikan, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh 

Penyidik dalam memberikan perlindungan hak-hak anak sebagai saksi 

karena Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak pada tahap 

penyidikan dan Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala 

dalam memberikan perlindungan hak- hak anak sebagai saksi karena 

Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak pada tahap 
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penyidikan Serta sebagai prasyarat untuk penulisan Tugas Akhir dan 

penyelesaian studi strata 1 (S1) di fakultas Hukum Universitas 

muhammadiyah malang. 

b. Bagi instansi terkait 

1. Sebagai sumber informasi untuk pengembangan Kepolisian Resort 

Kepanjen untuk kedepanya. 

2. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh 

Kepolisian Resort Kepanjen 

c. Bagi masyarakat 

Sebagai sumber informasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat 

dibidang ilmu hukum terutama yang erat kaitanya dengan perlindungan 

hak-hak anak sebagai saksi karena Tindak Pidana Pencabulan yang 

dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan. 

 

E. Metode penelitian 

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk melakukan 

penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yg didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu 

masalah yang bersifat ilmiah. 
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1. Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu 

unsure pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosiologis yang ditempuh melalui 

penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasarkan suatu kerangka 

pembuktian untuk memastikan, memperluas dan menggali atau mendapatkan 

data secara langsung dari lapangan terhadap obyek yang diteliti, baik data 

primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung atau 

pelengkap.15 Dari segi yuridis yang memenadang hukum sebagai gejala sosial 

yang terjadi dimasyarakat sesuai dengan norma-norma yang ada sebagaimana 

tertuang dalam perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan 

sosiologis digunakan untuk mengkaji berlakunya aturan hukum yang tertuang 

dalam peraturan perundang-undangan ketika diterapkan dimasyarakat atau 

melihat realita yang terjadi dimasyarakat. 

2. Lokasi penelitian  

Sehubungan permasalahan yang di angkat oleh penulis , maka penulis 

memilih kantor Polisi Resort Kepanjen Malang sebagai lokasi penelitian. 

Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan ada beberapa kasus Tindak 

Pidana Pencabulan yang terus meningkat dari tahun 2009 ke 2010 dan ada 

yang diselesaikan secara litigasi ataupun non litigasi. Penulis juga pernah 

menjumpai suatu kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dan disaksikan 

                                                             
15 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian hukum dalam praktik, Sinar Grafika, Jakarta.hlm. 16 
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juga oleh seorang anak  dan terjadi di wilayah hukum Polres Kepanjen yang 

membuat penulis tertarik untuk memilih wilayah hukum Polres Kepanjen. 

3. Sumber data 

Penulis menggunakan sumber data kualitatif dimana sumber data yang 

disuguhkan dalam bentuk dua parameter “abstrak” (tidak dalam bentuk 

angka-angka)16. Untuk mempermudah dalam melakukan penulisan hukum ini 

penulis menggunakan kajian sumber data hukum berupa 

a. Sumber data primer  

Sumber data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber 

pertama.17 Dalam mengumpulkan data primer ini penulis melakukan 

teknik pengumpulan data dengan cara wawancara atau interview dengan 

pihak- pihak penegak hukum (kepolisisan) yang kompetensi sesuai 

dengan bidangnya dan terhadap saksi anak. dalam hal ini wawancara atau 

interview tidak hanya masalah pokok saja, tetapi juga ke hal-hal lain 

yang dianggap perlu dan berhubungan dengan masalah yang diteliti 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan undang-undang tentang 

perlindungan anak dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian 

yaitu undang – undang perlindungan saksi dan korban dan dokumen- 

dokumen yang dapat dijadikan referensi dengan penelitian ini. 

                                                             
16 Sukandarrumidi, 2006, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula, Gadjah Mada 
University Press, hlm. 45 
17 Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hlm 30 
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b.  Sumber data sekunder   

Sumber data sekunder  yaitu data yang diambil dari beberapa dokumen 

resmi, buku, buku, surat kabar, internet dan literatur lainya yang 

berhubungan dan memuat langsung pembahasan atas permasalahan yang 

diteliti.18 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ialah teknik purposive 

sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan) dimana penulis memilih 

anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan sesuai dengan maksud dan 

tujuan penelitian.19 Sampel yang diambil dalam penelitian sebagai 

pertimbangan efisiensi dan mengarah pada sentralisasi permasalahan dengan 

memfokuskan pada sebagian dari populasi20 sebagai objek penelitian 

penulisan hukum.21Penulis memilih 1 (satu) kasus Tindak Pidana Pencabulan 

karena kasus tersebut  diselesaikan secara litigasi dan sampai pada putusan 

pengadilan serta Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

lapangan (field research) yakni adalah pengumpulan data secara langsung di 

lapangan melalui: 

 
                                                             
18 Ibid, hlm 30 
19Sukandarrumidi, op cit, hlm. 65 
20Ibid. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian baik terdiri dari benda yang nyata, abstrak, 
peristiwa maupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama. 
hlm.47 
21Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 148 
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a. Wawancara (interview) 

Yaitu pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian hukum empiris, 

dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan 

disusun secara sistematik, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum 

yang diangkat dalam penelitian.22  Metode pengumpulan data dengan 

tanya jawab 2 pihak yang bersangkutan dengan rumusan masalah 

tersebut , sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis 

melakukan interview secara langsung kepada: 

1. Aiptu Yuli Puspa jabatan sebagai Penyidik dan Kepala Unit PPA 

2. Bripka Puji Lestari jabatan Penyidik pembantu pada Unit PPA 

3. Brigadir Erlehana jabatan Penyidik pembantu pada Unit PPA 

4. Sarah Febriyanti sebagai saksi karenaTindak Pidana Pencabulan 

5. Istikomah sebagai Pendamping saksi  

 

 

 
                                                             
22Ibid. 167 
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b. Studi Dokumentasi 

Yaitu teknik penumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.23 

Dilakukan dengan cara mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan 

penegakan hukum mengenai perlindungan hak-hak anak misalnya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 

c. Studi kepustakaan 

Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari 

berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta diterbitkan dalam 

penelitian.24 Pengertian dari studi kepustakaan yaitu berupa data yang 

diperoleh melalui perundang-undangan, buku-buku dan literature, tulisan 

ilmiah dan dokumen- dokumen yang dapat dijadikan referensi dengan 

penelitian ini. 

5. Metode Analisis 

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode analisis diskriptif, 

dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek 

dan melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap tiap subaspek 

                                                             
23Sukandarrumidi, op cit. hlm. 100 
24 Bahder Johan Nasution, Op.cit , hlm.174 
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dan hubungannya satu sama lain.25 Sehingga dapat memberikan gambaran 

tentang suatu gejala/ agar dapat tersimpulkan masalah yang ada untuk 

dianalisis dan mendapatkan cara penyelesaian yang baik sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

F. Sistematika Penulisan  

  Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab dan  

masing- masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah 

pemahamanya. Adapun sistematika penulisanya sebagai berikut: 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode 

penelitian dan sistematika penulisan 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan menaparkan teori- teori maupun kaidah- kaidah 

yang bersumber dari undang-undang, buku atau literature yang berkaitan dengan 

permasalahan maupun daru internet. Teori- teori yang dipergunakan antara lain 

yang berkaitan dengan pengertian hukum perlindungan anak, pengertian anak, 

hak-hak anak, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian 

tindak pidanan pencabulan, unsur-unsur tindak pidana pencabulan, pengertian 
                                                             
25Ibid, hlm. 174 



23 

 

 

 

penyidikan dan penyelidikan, tugas dan wewenang penyidik dan penyelidik, 

penyidikan terhadap anak, pengertian saksi , kedudukan saksi, hak-hak saksi, 

peranan saksi. 

 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN    

 Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis 

serta di analisis secara deskritif kualitatif yang berkaitan dengan permasalahan 

tersebut. Adapun gambaran analisis penulis lebih difokuskan pada penyidik polisi 

dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai saksi terhadap 

suatu tindak pidana dan apa saja kewajiban seorang anak ketika menjadi saksi 

suatu tindak pidana serta apa saja kendala-kendala yang dialami penyidik dalam 

memberikan perlindungan hak-hak anak sebagai saksi tersebut. 

 BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi 

kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam 

menanggapi permasalahan yang telah di angkat penulis yaitu mengenai Bagaimana 

perlindungan hak-hak terhadap anak sebagai saksi dalam suatu tindak pidana pada 

tahap penyidikan. 

 

 


