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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A.1 Tinjauan Umum Tentang Anak 

1 Pengertian Anak 

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 

memiliki harkat dan martabat seutuhnya. Anak juga merupakan tunas bangsa 

yang harus tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa sehingga 

menjadi kewajiban kita untuk mengantarkan mereka agar mampu 

mengembangkan kepribadian, menentukan identitas dirinya yang sesuai 

dengan pertumbuhan usianya. Generasi muda seharusnya mempunyai posisi 

yang strategis dalam pembangunan bangsa. Seiring dengan perkembangan 

zaman banyak generasi yang memiliki keahlian diberbagai bidang dan 

kemampuan intelektual yang berbeda-beda7. Indonesia sendiri sudah mengatur 

tegas dalam konstitusi  Undang-Undang dasar 1945 pasal 28B ayat (2) yang 

berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

Menurut Undang-Undang no 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud anak adalah seseorang yang belum 

                                                           
7 Dr.Nurini Aprilianda.,S.H.,M.H , Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Model 

Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Lembaga Pemasyarakatan 

Jakarta,2014   
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berusia 18 ( delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia anak diartikan sebagai keturunan, anak 

juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, 

anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan 

tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.8 

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-

undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap 

perlindungan anak. Anak yang ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai 

amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran srategis dalam menjamin 

kelangsungan eksistensi negara ini. 

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus 

bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Berikut pengertian anak menurut perundang-undangan yang ada 

di Indonesia : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan jelas pasal 

yang mengenai definisi anak, pengertian anak dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana lebih dijelaskan dalam belum cukup umur sebagaimana 

terdapat pada pasal 45 yang berbunyi: 

                                                           
8 Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta,  Balai Pustaka, 1988, hlm.30 
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“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena 

melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat 

menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada 

orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau 

memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa 

pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu 

pelanggaran tersebut..” 

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

Anak 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 

manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Anak yang 

menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun 

yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.  

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun , 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.  

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

Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

anak pasal 1 angka 5 “setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan 

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 

tersebut dalam kepentingannya” 
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5. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

Pasal 1 angka 2 “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 

tahun dan belum pernah kawin. 

2. Hak dan Kewajiban Anak  

 Hak yang melekat pada diri seorang anak adalah salah satu bagian dari 

Hak Asasi Manusia yang oleh karena itu wajib hukumya untuk dilindungi dan 

dijamin tumbuh kembangnya oleh pihak-pihak yang memang sepatutnya turut 

andil dalam kelangsungan perlindungan terhadap hak anak sebagaimana 

dimaksud, pihak-pihak tersebut antara lain ialah orang tua, Keluarga, 

Masyrakat, Pemerintah bahkan Negara. Setiap Anak berhak atas perlindungan 

dari tindak kekerasan secara fisik maupun psikis serta berhak mendapat 

perlindungan dari tindakan diskriminasi disamping ia juga memperoleh hak 

sipil dan hak kebebasan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 

tentang perlindungan Anak, hak-hak anak diatur dalam pasal 4 sampai 18 dan 

kemudian dipasal 19 berisi tentang kewajiban Anak.  

Hak-hak Anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil 

interaksi yag saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Aspek 

psikis, fisik, sosial dan ekonomi merupakan faktor-faktor yang patut 

diperhatikan dalam tumbuh kembang seorang Anak. Dalam upaya pencapaian 

suatu keadilan perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban 

begitupula dalam upaya pencapaian keadilan dalam proses peradilan pidana 
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Anak yang dalam hal ini berarti selain mempertimbangkan hak-hak yang 

dimiliki oleh Anak tentu juga harus mempertimbangkan kewajiban Aparat-

aparat penegak hukum bahkan negara dalam upaya melindungi dan menjamin 

keberlangsungan hak anak sebagaimana dimaksud. Kewajiban aparat penegak 

hukum maupun negara dalam hal ini salah satu contohnya adalah memberikan 

bantuan hukum dan juga perlindungan hukum yang memadai untuk anak baik 

anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku guna tercapainya cita-cita 

bangsa yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 9 

3. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan 

dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-

Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang 

berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah 

anak yang berkonflik dengan hukum. Ketentuan tersebut secara luas, 

sebenarnya telah bertentangan dengan asas legalitas, karena memasukkan juga 

peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang 

bersangkutan ke dalam kategori pidana. Misalnya kenakalan anak menurut 

                                                           
     9Nashriana. 2011. Perlindungan hukum bagi Anak Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers. Hlm.12.  
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hukum adat bisa diselesaikan melalui pengadilan anak. Hal tersebut berakibat, 

adanya upaya mengkriminalisasi kenakalan anak, padahal belum tentu itu 

sesuai dengan konsep hukum pidana yang kita anut. Ada dua kategori perilaku 

anak yang membuat dia harus berhadapan dengan hukum, yaitu : 

1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh 

orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, 

membolos sekolah atau kabur dari rumah  

2. Juvenile Deliquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan 

oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. 

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan 

oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak 

memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasilkan 

sikap kritis, agresif dan menunjukan tingkah laku yang cenderung bertindak 

mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai 

kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi 

psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas 

tindakan yang telah dilakukan anak. Dalam perkembangan anak menuju 

kedewasaan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama timbulnya 

kejahatan anak, di antaranya :10 

1. Faktor lingkungan;  

                                                           
10 A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari 
Psikologis dan Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm 31 
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2. Faktor ekonomi atau sosial;  

3. Faktor psikologis. 

Dalam KUHP, ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan 

perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan juga 

telah mengerti bahwa perbuatan itu dilarang menurut hukum yang berlaku. Hal 

tersebut terlihat jelas dalam KUHP di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana 

(kejahatan) harus mengandung unsur-unsur : 

 1. Adanya perbuatan manusia;  

2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;  

3. Adanya kesalahan;  

4. Orang yang berbuat harus dapat di pertanggungjawabkan.  

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi 

dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang di 

isyaraktan dalam KUHP, dimana pelaku harus menyadari akibat dari 

perbuatannya, serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. 

4. Prinsip Perlindungan Terbaik Untuk Anak 

Prinsip perlindungan terbaik untuk anak tercantum dalam Konvensi Hak 

anak Pasal 3 ayat (1) “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang 

dilakukan lembaga-lembaga kesejahtraan sosial pemerintah maupun swasta, 

lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, maka 

kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.” 
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Dalam prinsip ini menjelaskan bahwa  kepada semua penyelenggara 

perlindungan anak bahwa dalam pertimbangan pengambilan keputsan 

menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa ataupun 

berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa 

baik belum tentu menurut anak baik pula. Bisa jadi maksud orang dewasa 

memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah 

penghancuran masa depan anak.11 

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin 

dalam pasal 37 dan 40 kovensi hak-hak anak (Convention on the Right of Child) 

yang disahkan dengan keputusan presiden no 36 tahun 1990 tanggal 25 

Agustus. Pasal 37 memuat prinsip-prinsip berikut :12 

1. seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan 

lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat 

2. pidana mati maupun pidana seumur hidup tanpa memperoleh 

kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan tidak akan 

dikenakan kepada anak yang berusia di bawah umur 18 tahun 

3. tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara 

melawan hukum atau sewenang-wenang 

                                                           
11 M. Nasir Djamil, op.cit hlm 30 
12 Maidin Gultom,2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, refika aditama, Bandung, hlm 
51 
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4. penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan 

digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan jangka waktu 

yang singkat/pendek 

5. setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang 

dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan 

keluarganya 

6. setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh 

bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum 

perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau 

pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk 

mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap 

dirinya. 

Pasal 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut :13 

1. Tiap anak yang dituduh, dituntut, atau dinyatakan telah melanggar 

hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara : 

a. yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat 

dan martabat 

b. yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-

hak asasi dan kebebasan orang lain. 

                                                           
13 Ibid 
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c. Mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/ 

mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta 

mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif 

di masyarakat. 

2. Tidak seorang anakpun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan 

melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan (atau “tidak 

berbuat sesuatu” ) yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun 

internasional pada saat perbuatan itu dilakukan; 

3. Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana 

sekurang-kurangnya memperoleh jaminan (hak-hak); 

a. untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya 

menurut hukum 

b. untuk diberitahu tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat 

dan langsung atau melalui orang tau, wali atau kuasa 

hukumnya 

c. untuk perkaranya diputus/diadili tanpa penundaan (tidak 

berlarut-larut) oleh badan/kekuasaan yang berwenang, 

mandiri dan tidak memihak 

d. untuk tidak dipaksa memberi kesaksian atau pengakuan 

bersalah  

e. apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, 

keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak 



23 
 

ditinjau kembali oleh badan/kekuasaan yang lebih tinggi 

menurut hukum yang berlaku 

f. apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan ia 

berhak memperoleh bantuan penerjemah secara cuma-cuma 

g. kerahasiaan pribadi dihormati/dihargai secara penuh pada 

semua tingkatan pemeriksaan 

4. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur jabatan yang 

berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukkan 

diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut, atau dinyatakan 

telah melanggar hukum pidana khususnya : 

a. menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak 

mampu melakukan pelanggaran hukum pidana : 

b. apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap 

anak melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-

hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus 

sepenuhnya dihormati 

5. bermacam-macam putusan terhadap anak (antara lain pembinaan, 

bimbingan, pengawasan, progam-progam pendidikan dan latihan 

serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, 

bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan 

kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan 

mereka serta pelanggaran yang dilakukan. 
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Dalam undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak dalam pasal 2 disebutkan sistem peradilan pidana anak 

berdasarkan asas :  

a.  pelindungan;  

b.  keadilan;  

c.  nondiskriminasi;  

d.  kepentingan terbaik bagi Anak;   

e.  penghargaan terhadap pendapat Anak;  

f.  kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;  

g.  pembinaan dan pembimbingan Anak;  

h.  proporsional;  

i.  perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; 

dan  

j.  penghindaran pembalasan. 

B. Penahanan 

B.1 Pengertian Penahanan  

Penahanan menurut pasal 1 angka 21 KUHAP adalah  “penempatan 

tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum 

atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur 

menurut Undang-Undang ini”. Berdasarkan pasal 1 butir 21 KUHAP pihak 

yang berhak melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum dan 

hakim. Selain di beri kewenangan untuk melakukan penahanan, dalam pasal 7 
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ayat (1) huruf j KUHAP penyidik diberikan hak wewenang melakukan tindakan 

hukum lain yang bertanggung jawab. Menurut pendapat dari Lamintang pada 

dasarnya penahanan sendiri merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.14 

Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang menurut 

undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-

undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang 

yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.  Penahanan sendiri 

melakukan upaya paksa yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik dan penyidik 

pembantu untuk mempermudah menyelesaikan perkara pada tahap 

pemeriksaan. Penahanan dilakukan untuk kepentingan proses pemeriksaan dan 

penyelesaian perkara. Oleh karena itu maka:15 

a. Penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari 

penyidikan melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan 

b. Penuntut umum melakukan penahanan untuk kepentingan umum 

c. Hakim melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan perkara 

di pengadilan 

Adapun beberapa pengertian penahanan menurut peraturan perundang-

undangan yang ada di Indonesia : 

1. Penahanan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

                                                           
14  P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta 
Bakti.Bandung.1996. hlm. 16. 
15 Berlian Simamarta, Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penahanan Menurut KUHAP dan 
Konsep RUU KUHAP, 2011 
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Penahanan berdasarkan KUHAP dilakukan berdasarkan surat perintah 

penahanan. Surat perintah penahanan ini dikeluarkan oleh aparat 

penegak hukum yang ditunjuk menjadi penyidik atau penyidik 

pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik16. Kemudian surat 

penahanan ini dikirimkan untuk keluarga tersangka yang pada dasarnya 

surat ini berisi mengenai identitas tersangka beserta alasan penahanan 

dan uraian singkat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Ketiga 

poin dalam surat penahanan harus terpenuhi agar surat perintah 

penahanan tersebut sah. Pembatasan mengenai seorang tersangka bisa 

dilakukan penahanan atau tidak terdapat dalam pasal 21 ayat (4) 

KUHAP bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka 

atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan 

maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan 

penjara lima tahun atau lebih, dan tindak pidana tertentu yang telah 

ditentukan dan ditunjuk secara limitatif pada pasal 21 ayat (2) huruf b. 

2. Penahanan berdasarkan Undang-Undang no 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak 

Penahanan terhadap anak yang dilakukan oleh penyidik anak atau 

penuntut umum diatur dalam Undang-Undang no 11 tahun 2012. Bahwa 

dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum dapat ditahan, tetapi 

                                                           
16 Mabes Polri, 2000, Himpunan, Bujuklap Proses Penyidikan Tindak Pidana, Departemen 
Hankam, Mabes Polri, Jakarta Hlm 11-12 
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penahanan anak merupakan opsi terakhir dalam hal ini penahanan tidak 

harus selalu dilakukan. Penahanan anak yang dilakukan oleh penyidik 

harus memerhatikan tumbuh kembang anak, baik perkembangan fisik 

maupun mental. Pasal 32 undang-undang no 11 tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai hal-hal terkait 

penahanan anak :  

(1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak 

memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa 

Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau 

merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. 

(2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat 

sebagai berikut:  

a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan   

b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 

(tujuh) tahun atau lebih.  

(3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. 

B.2 Pejabat yang berwenang melakukan penahanan 

Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa oleh pejabat 

yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka/terdakwa dan peraturan-

peraturan yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dalam KUHAP. Adapun pihak-pihak yang berwenang melakukan 
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penahanan dalam berbagai tingkatan pemeriksaan tertuang dalam pasal 20 

KUHAP : 

(1). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu 

atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

berwenang melakukan penahanan.   

(2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang 

melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.   

(3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan 

penetapannya berwenang melakukan penahanan. 

Pada ketentuan pasal 20 ayat (1) KUHAP yang didalamnya terdapat 

bagian-bagian kalimat yang berbunyi : 

a. Penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik; 

b. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 

Dari bagian kalimat pada huruf a diatas, orang dapat menarik suatu 

kesimpulan yang keliru, seolah-olah menurut KUHAP terdapat dua macam 

penyidik dan apabila dihubungkan dengan bagian kalimat dengan huruf b, maka 

salah satu dari penyidik adalah penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam 

pasal 11 KUHAP. Padahal pasal 11 KUHAP itu sendiri menyatakan bahwa 

dalam pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan 

dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. 

Yang dimaksud pada pasal 20 ayat (1) KUHAP itu sebenarnya adalah 

untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu apabila yang 
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terakhir ini mendapat perintah dari penyidik, mereka itu berwenang melakukan 

penahanan. 

Pasal 20 ayat (2) KUHAP menentukan, bahwa untuk kepentingan 

penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan 

lanjutan. Penahanan dilakukan penuntut umum apabila sebelum dilakukannya 

penuntutan terdakwa tidak ditahan oleh penyidik, sedangkan penahanan 

lanjutan dilakukan apabila sebelum dilakukannya penuntuta terhadap terdakwa, 

terdakwa telah ditahan penyidik.17 

B.3 Urgensi Penahanan 

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, 

namun penahanan terhadap anak harus memperhatikan kepentingan anak yang 

menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun 

sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus 

dipisahkan dari orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak 

terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diterima anak dari pikiran-

pikiran orang dewasa. 

Dengan memberikan perintah penahanan bagi pelaku pidana yang 

masih di bawah umur sangat diharapkan agar hati dan perasaan para penegak 

                                                           
17 P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan 
Hukum Pidana & Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 119 
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hukum tergugah untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan 

kepentingan serta perlindungan anak. 18 

Berdasarkan ketentuan KUHAP penahanan pada dasarnya hanya bisa 

dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu atau oleh penuntut umum seperti 

yang telah ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP. Hal ini dilakukan karena 

terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau 

terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, 

dan/atau mengulangi tindak pidana. 

Menurut pendapat H.M.A Kuffal dengan berdasarkan pada pasal 1 butir 

21 jo pasal 20 jo pasal 21 ayat (1) jo pasal 21 ayat (4) KUHAP ada dasar faktor-

faktor penting dalam melakukan penahanan oleh pihak kepolisian, yaitu :19 

1. Dasar hukum objektif yang terdiri dari : 

a. pidana yang diancam penjara lebih dari 5 tahun atau lebih 

b.   Tindak tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal     

21 ayat (4) huruf b Tindak 

2. Dasar kepentingan / dasar subyektif yang terdiri dari : 

a. Kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang 

pengadilan : 

                                                           
18 Wagiati Soetedjo, Melani, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, hlm 38   
19 H.M.A Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum (Edisi Revisi), UMM Press, Malang, hlm 
20  
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b. Adanya kekhawatiran bahwa tersangka / terdakwa akan 

melarikan diri, merusak / menghilangkan barang bukti dan atau 

mengulangi tindak pidana. 

B.4 Syarat Mutlak Penahanan 

  Penahanan pada dasarnya adalah merampas kemerdekaan seseorang, 

tetapi di sisi lain penahanan sendiri dibutuhkan oleh pihak kepolisian, 

sebagaimana alasan penahanan terhadap tersangka/terdakwa terdapat pada 

pasal 21 KUHAP : 

(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap 

seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak 

pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang 

menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan 

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau 

mengulangi tindak pidana.   

(2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau 

penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan 

surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan 

identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan 

serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau 

didakwakan serta tempat ia ditahan.   
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(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau 

penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan 

kepada keluarganya.   

(4)Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau 

terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun 

pembenian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:   

a.tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun 

atau lebih;   

b.tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat 

(3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 

ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, 

Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab 

Undangundang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 

Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan 

Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 

471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak 

Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, 

Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), 

Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 

Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika 

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambähan 

Lembaran Negara Nomor 3086). 



33 
 

Pada pasal 21 ayat (2) sampai dengan ayat (3) KUHAP mengatur sahnya 

suatu penahanan yang dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu, penuntut 

umum, dan hakim, yaitu bahwa : 

a. Kepada tersangka atau terdakwa harus diberikan surat perintah 

penahanan atau suatu penetapan hakim yang mencantumkan 

identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat 

mengenai kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan 

tempat ia ditahan, 

b. Kepada keluarganya harus diberikan tembusa surat perintah 

penahanan atau temusan penetapan hakim sebagaimana yang 

dimaksud di atas, 

c. Penahanan tersebut dilakukan karena tersangka atau terdakwa telah 

melakukan, mencoba melakukan, atau memberikan bantuannya 

unutk melakukan jenis tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 

21 ayat (4) huruf a dan b KUHAP; 

Tidak dipenuhinya syarat-syarat di atas oleh penyidik, penyidik 

pembantu, penuntut umum, atau hakim, membuat penahanan yang dilakukan 

menjadi tidak sah menurut undang-undang, dan dapat dilakukan tidak sah 

menurut undang-undang, dan dapar menyebabkan tersangka, terdakwa atau ahli 

warisnya berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengadilan negeri yang 

berwenang mengadili perkara tersangka atau terdakwa sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 95 KUHAP. 
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Pada ketentuan dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP akan dapat diketahui 

bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penahanan itu hanya 

dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa : 

a. Yang melakukan tindak pidana atau pleger ataupun dader dari 

suatu tindak pidana, dan/atau 

b. Yang melakukan percobaan atau yang melakukan suaru poging 

dan 

c. Yang memberikan bantuan atau medepichtige dalam tindak 

pidana seperti yang dimaksudkan dalam huruf a di atas 

Apabila dilihat rumusan pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, akan 

diketahui disebutkan tindak pidana menurut pasal 506 KUHP sebagai salah satu 

alasan untuk mengenakan penahanan oleh penyidik, penyidik pembantu, 

penuntut umum, atau oleh hakim. 

Tindak pidana yang dilarang pada pasal 506 KUHP itu sendiri, oleh 

pembentuk undang-undang diatur dalam Buku ke-III Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, sehingga jelasa bahwa tindak pidana tersebut sebenarnya 

merupakan suatu pelanggaran, sedangkan dalam 

a. Bab ke-IV daru Buku ke-1 KUHP, orang dapat menjumpau pasal 54 

KUHP yang menentukan: Poging tot overstreding is niet strafbaar 

atau percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran tidak dapat 

dipidana, dan 
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b. Bab ke-V dari buku ke-I KUHP, orang dapat menjumpai pasal 60 

KUHP yang menentukan: medeplichtigheid aan overstreding is niet 

strafbaar atau pemberia bantuan untuk melakukan suatu 

pelanggaran itu tidak dapat dipidana 

Karena tindak pidana yang terlarang dalam pasal 506 KUHP sudah jelas 

merupakan suatu pelanggaran, sedangkan menurut ketentuan pasal 54 dan pasal 

60 KUHP, yang sesuai dengan bunyi pasal 103 sebenarnya juga berlaku bagi 

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan tegas telah dikatakan 

bahwa percobaan dapat dipidana. Namun, pada pasal 21 ayat (4) huruf  (b) 

KUHAP yang menyebutkan tindak pidana menurut pasal 506 KUHP sebagai 

salah satu alasan bagi penyidik, penyidik pembantu, penuntut umum atau hakim 

untuk mengenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang telah melakukan 

percobaan  atau pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut, tentunya akan 

menjadi bertentangan dengan asas-asas yang terkandung  dalam pasal 54 dan 

pasal 60 KUHP. 

Apabila sudah jelas bahwa orang yang melakukan percobaan 

pelanggaran ataupun pemberian bantuan untuk melakukan pelanggaran seperti 

yang diatur pada pasal 506 KUHP tidak dapat dipidana, lalu bagaimana pasal 

21 ayat (4) KUHAP yang menentukan percibaan atau pemberian bantuan 

melakukan pelanggaran yang diatur pada pasal 506. 

Pada peraturan yang telah ditentukan KUHAP diatas, dapat 

disimpulkan bahwa penyidik, penyidik pembantu, penuntut umum, atau hakim 
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hanya dapat mengenakan penahanan terhadap tersangka taua terdakwa yang 

melakukan tindak pidana yang diatur pada pasal 506 KUHP, tidak termasuk 

orang yang mencoba atau yang memberikan bantuan untuk melakukan tindak 

pidana tersebut. 

Dengan demikian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 

dapat dikenakan penahanan hanyalah :20 

a. Mereka yang melakukan tindak pidana atau dalam ilmu 

pengetahuan hukum pidana disebut pleger atau dader; 

b. Mereka yang melakukan percobaan atau dalam ilmu pengetahuan 

hukum pidana disebut poging 

c. Mereka yang melakukan pemberian bantuan atau ilmu pengetahuan 

hukum pidana disebut medeplichtigheid 

Artinya yang dapat dikenakan penahanan oleh penyidik, penyidik 

pembantu, penuntut umu, atau hakim hanyalah tersangka atau terdakwa yang 

:21 

a. Melakukan sendiri atau yang memenuhi unsur delik 

b. Memenuhi semua unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 

53 KUHP 

c. Memenuhi semua unsur sebagaiamna yang dirumuskan dalam pasal 

56 angka 1 atau angka 2 KUHP 

                                                           
20 P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, Op Cit, hlm 125 
21 Ibid 
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B.5 Batas Waktu Penahanan  

 Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap 

seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana 

berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan 

kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau 

menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana 

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau 

terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun 

pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: tindak pidana itu 

diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih 

Jangka waktu atau batas waktu lamanya penahanan yang dapat 

dikenakan tersangka / terdakwa yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 

Tahun 2012 pasal 33-38 yang memberikan kewenangan kepada masing-masing 

aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim) berdasarkan prinsip 

dalam arti kewenangan penahanan tersebut dibatasi oleh jangka waktu tertentu 

dan apabila batas waktu tersebut telah habis maka tersangka / terdakwa harus 

dikeluarkan demi hukum, adapun jangka waktu penahanan dari masing-masing 

aparatur penegak hukum adalah sebagai berikut : 

Jenis Penahanan Lama Penahanan  Penahanan / 

Perpanjang 

Penahanan Oleh 

Lokasi 

Penahanan Anak 
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Penahanan di 

Penyidikan 

Maks. 7 hari Penyidik Lembaga 

Penyelenggara 

Kesejahteraan 

Sosial 

Perpanjangan 

Penahanan di 

Penyidikan 

Maks. 8 hari Penuntut Umum Lembaga 

Penyelenggara 

Kesejahteraan 

Sosial 

Penahanan di tingkat 

Penuntutan 

Maks. 5 hari Penuntut Umum Lembaga 

Penyelenggara 

Kesejahteraan 

Sosial 

Perpanjangan 

Penahanan di tingkat 

penuntutan 

Maks. 5 hari Ketua Pengadilan 

Negeri 

Lembaga 

Penempatan 

Anak Sementara 

Penahanan di tingkat 

pemeriksaan 

Pengadilan 

Maks. 10 hari Hakim Lembaga 

Penempatan 

Anak Sementara 

Perpanjangan 

Penahanan di tingkat 

Maks. 15 hari Ketua Pengadilan 

Negeri 

Lembaga 

Penempatan 

Anak Sementara 
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C. Sistem Peradilan Pidana Anak 

1.Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak 

  Asal mula sistem peradilan pidana anak berasal dari istilah The Juvenile 

Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah 

institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut 

pemeriksaan 

Pengadilan 

Penahanan di tingkat 

pemeriksaan Banding 

Maks. 10 hari Hakim Banding Lembaga 

Penempatan 

Anak Sementara 

Perpanjangan 

Penahanan di tingkat 

pemeriksaan Banding 

Maks. 15 hari Ketua Pengadilan 

Tinggi 

Lembaga 

Penempatan 

Anak Sementara 

Penahanan di tingkat 

pemeriksaan Kasasi 

Maks. 15 hari Hakim Kasasi Lembaga 

Penempatan 

Anak Sementara 

Perpanjangan 

Penahanan di tingkat 

pemeriksaan Kasasi 

Maks.20 hari Ketua Mahkamah 

Agung 

Lembaga 

Penempatan 

Anak Sementara 
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umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan pusat-pusat penahanan 

anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.22 

  Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana anak 

dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu 

dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana, Sistem peradilan pidana 

menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan 

mempergunakan dasar “pendekaran sistem”.23 

  Menurut Muladi “Sistem peradilan pidana merupakan jaringan 

peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai searana utamanya, baik 

hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana”.24 

Romli Atmasasmita membedakan antara pengertian “criminal justice process” 

dan “criminal justice system” pengertian  criminal justice process adalah setiap 

tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam 

proses yang membanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan 

pengertian criminal justice system adalah interkoneksi antara keputusan dari 

setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.25 

Pada akhirnya UU Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi 

berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan 

                                                           
22 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana 
Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, Hlm 35 
23 Ibid 
24 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas 
Dipenogoro , hlm 4 
25  Romli Atmasasmila, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan 
Abosiaslisme, Bandung, Bina Cipta, hlm 4 
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hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah 

menjalani pidana.26 Anak dalam  UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, antara lain :  

(1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik 

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

menjadi saksi tindak pidana   

(2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut 

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana   

Pada sistem peradilan pidana anak dalam undang-undang yang baru 

terdapat istilah keadilan  restoratif hal ini tertuang dalam  Pasal 1 Angka 6 UU 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 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.  

Demi mewujudkan keadilan  restoratif, maka dalam Sistem Peradilan 

Pidana Anak dimungkin adanya diversi. Diversi diperjelas pada  Pasal 1 angka 

7 UU Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari 

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana .Pihak-pihak yang 

                                                           
26 M. Nasir Djamil, op.cit hlm 45 
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berperan mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Pasal 

1  UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , antara 

lain adalah :  

1. Penyidik adalah penyidik anak;  

2. Penuntut Umum adalah penuntut umum anak;  

3. Hakim adalah hakim anak;  

4. Hakim Banding adalah hakim banding anak;  

5. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi anak;  

6. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak 

hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, 

pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar 

proses peradilan pidana;  

7. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di 

lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan 

profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang 

diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik 

pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan 

masalah sosial;  

8. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan 

dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan 

penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di 
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lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya 

di bidang kesejahteraan sosial anak;  

9. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau 

anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak; 

10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya 

menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;  

11. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk 

mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung;  

12. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang 

berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

13. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat 

LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya;  

14. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat 

LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan 

berlangsung  ;  

15. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya 

disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang 

melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak;  
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16. Klien Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, 

pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing 

Kemasyarakatan;  

17. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit 

pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi 

penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan 

pendampingan.  

Sistem Peradilan  Pidana Anak, terkait beberapa unsur yang merupakan 

satu kesatuan, yaitu : Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta 

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak. Anak yang berhadapan dengan 

hukum, tetap memiliki hak untuk dapat dilindungi sebagai seorang anak yang 

masih di bawah umur. Pasal 3 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem 

peradilan pidana anak menyatakan, setiap Anak dalam proses peradilan pidana 

berhak di antaranya:   

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan se

 suai dengan umurnya;   

b. Dipisahkan dari orang dewasa;   

c. Melakukan kegiatan rekreasional;  

d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang 

kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;   

e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan   
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f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya 

terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.  

Pasal 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa 

dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 

(delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang 

bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 

tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Menurut  Sudikno Mertokusumo 

sebagaimana telah dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya yang 

berjudul “Peradilan Anak di Indonesia”, peradilan adalah suatu pelaksanaan 

hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh 

suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari 

pengaruh apapun satau siapapun dengancara memberikan putusan yang bersifat 

mengikat dan bertujuan mencegah “eigenrichting” (premanisme).27 

Penggunaan kata “anak” dalam Peradilan Anak menunjukkan batasan 

atas perkara yang ditangani, yaitu perkara anak. Sehingga, proses memberi 

keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Badan Peradilan 

tersebut juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Adapun anak yang 

disidangkan dalam Peradilan Anak ditentuakan berumur antara 12 (dua belas) 

tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.  

                                                           
27 Romli Atmasasmita. Peradilan Anak di Indonesia. Mandar Maju. Bandung.  1997. hlm. 51 
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 Pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Pengadilan Anak diatur bahwa apabila anak melakukan tindak pidana pada 

batas umur yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), tetapi diajukan ke sidang 

pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut 

namun belum mencapai umur 18 (dua puluh satu) tahun, maka tetap diajukan 

ke Sidang Anak. Berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, maka  petugas dituntut 

ketelitiannya dalam memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan bukti-

bukti mengenai kelahiran serta umur dari anak yang bersangkutan.  

Peradilan Anak merupakan suatu pengkhususan pada lingkungan 

Peradilan Umum, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, dengan kualifikasi 

perkara yang sama jenisnya dengan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam 

hal melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP).  

Oleh karena hal tersebut, maka secara sistematika hukum (recht 

sistematisch) isi kewenangan Peradilan Anak tidak akan dan tidak boleh :28 

1. Melampaui kompetensi absolut (absolute competenties) Badan Peradilan  

Umum;  

                                                           
28 Ibid 
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2. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang telah menjadi 

kompetensi absolut lingkungan badan peradilan lain, seperti Badan Peradilan 

Agama.  

Undang- undang pengadilan anak telah mengatur secara khusus tentang 

hukum acara dari tingkat penyidikan sampai dengan acara pemeriksaan di 

sidang pengadilan. Pada tahap penyidikan secara umum pemeriksaan terhadap 

perkara Anak Nakal (sebagai pelaku tindak pidana) dilaksanakan sebagai 

berikut :  

A. Pejabat yang berwenang menangani perkara anak.  

Pasal 41  Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

mengatur : (5) Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang 

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 

atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) adalah :  

a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan  

oleh orang dewasa;  

b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah.  

Dalam  hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada :  

a) penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang 

dilakukan oleh orang dewasa; atau  
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b) penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang- undang

   yang berlaku.  

c) Penangkapan dan penahanan terhadap anak.   

Saat penangkapan, implementasi hak tersangka anak sudah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012, tetapi dalam  hal penahanan belum terlaksana sebab tempat 

penahanan anak belum terpisah dari tempat penahanan bagi orang dewasa.  

a. Pemeriksaan terhadap tersangka anak dilaksanakan secara 

kekeluargaan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012.  

b. Tersangka anak berhak di damping oleh penasihat hukum. Bantuan 

hukum terhadap tersangka anak diatur dalam Pasal Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012.  

c. Penyidikan perkara anak wajib dirahasiakan.  

d. Pemberkasan perkara anak.   

Pemberkasan perkara anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

KUHAP sebab hal ini tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012. Pada tahap penuntutan, penuntut umum yang melakukan 

penuntutan terhadap anak nakal sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah penuntut umum yang ditetapkan 

berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 

Jaksa Agung.   
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 Seorang hakim anak harus memenuhi Syarat-syarat untuk dapat 

ditetapkan sebagai hakim anak, dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 ditentukan sebagai berikut :  

1. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan  

peradilan umum,  

2. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.   

3. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak 

Seluruh pengadilan negeri di Indonesia sudah ada hakim khusus yang 

menangani anak nakal/terdakwanya anak-anak yang surat keputusannya 

dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung.29 

2 Tujuan sistem peradilan pidana anak  

Tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada 

upaya pertama (resosialiasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). 

Kemudian  fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana 

terpadu  adalah :  

1) Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan 

kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya 

inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap 

masyarakat.  

                                                           
29 Arif, H. Mohammad. Kebijakan MahkamahAgung Dan Peranan Hakim Dalam Diversi Dan 
Restorative Justice, Disampaikan Pada Semiloka Tentang Sistem Peradilan Ramah Anak Untuk 
Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,2008. hlm. 9 
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2) Menegakkan dan memajukan the rule of law dan penghormatan pada 

hukum, dengan menjamin adanya due process of law dan perlakuan 

yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan 

penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh 

melakukan kejahatan.  

3) Menjaga hukum dan ketertiban.  

4) Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang 

dianut.  

5) Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.   

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana 

anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sisitem peradilan 

pidana anak yang dianaut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang 

terkenal, yaitu:30  

a) Paradigma Pembinaan Individual  

Yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi 

pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung 

jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi 

kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana 

anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, 

incidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi 

                                                           
30 Ibid 



51 
 

ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku 

perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam 

program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat 

diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program 

untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku 

dan pengembangan pendekatan positifis untuk mengkoreksi masalah. 

Kondisi delikuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku 

dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa 

campur tangan terapitik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena 

pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapitik. 

Pencapaian tujuan diketahui dengan melihatapakah pelaku bisa 

menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah 

pelaku mematuhi aturan dari Pembina, apakah pelaku hadir dan 

berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku menunjukkan 

kemajuan dalam sikap  dan self control, apakah ada kemajuan dalam 

interaksi dengan keluarga. Menurut sistem peradilan pidana dengan 

paradigama pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat 

secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak.  

b) Paradigma Retributif  

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujaun penjatuhan 

sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi 

pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. 
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Bentuk pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi 

punitive, denda dan fee. untuk menciptakan perlindungan masyarakat 

dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti 

penahanan, penyekapan, dan pengawasan elektronik.  

Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan 

apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan 

pencegahan atau penahanan.  

c) Paradigma Restoratif  

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma 

restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka 

diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses 

peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai 

dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, 

besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatanya, jumlah kesepakatan 

perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses 

yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku 

korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung 

kepada korban atau denda restorative. Pada penjatuhan sanksi 

mengikutsertkan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum 

secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan 

menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalanm semua tahapan 

proses dan akan membantu dlam penentuan sanksi bagi pelaku. 
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Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan 

mendukung pemenuhan kewajiban pelaku, penegak hukum 

memfasilitasi berlangsungnya mediasi. Fokus utama dalam peradilan 

restorative untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka 

anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap 

berkompeten dan mempunyai kemampuan positif bersifat preventif dan 

proaktif. 

 3. Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 

 Hak merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia sejak lahir, hak 

setiap manusia didapatkan sejak manusia ada dalam rahim dan dilahirkan 

dengan selamat di dunia. Hak-hak Anak dalam proses peradilan pidana 

merupakan suatu hasil interaksi yag saling terkait dan saling mempengaruhi 

satu sama lain. Aspek psikis, fisik, sosial dan ekonomi merupakan faktor-

faktor yang patut diperhatikan dalam tumbuh kembang seorang Anak. Dalam 

upaya pencapaian suatu keadilan perlu adanya keseimbangan antara hak dan 

kewajiban begitupula dalam upaya pencapaian keadilan dalam proses 

peradilan pidana Anak yang dalam hal ini berarti selain mempertimbangkan 

hak-hak yang dimiliki oleh Anak tentu juga harus mempertimbangkan 

kewajiban Aparat-aparat penegak hukum bahkan negara dalam upaya 

melindungi dan menjamin keberlangsungan hak anak sebagaimana dimaksud. 

Kewajiban aparat penegak hukum maupun negara dalam hal ini salah satu 

contohnya adalah memberikan bantuan hukum dan juga perlindungan hukum 
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yang memadai untuk anak baik anak sebagai korban maupun anak sebagai 

pelaku guna tercapainya cita-cita bangsa yakni keadilan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 31 

Sedangkan hak hak anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam 

pasal 40 konvensi hak anak yang berbunyi “negara-negara peserta mengakui 

hak setiap anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah mengatur 

undang-undang hukum pidana untuk  diperlakukan dngan cara yang sesuia 

dengan peningkatan martabak dan nilai anak yang memperkuat penghargaan 

anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasari dari orang lain dengan 

memerharikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan 

kembali/reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak 

dalam masyarakat” 

Dalam pasal 37 ayat b konvensi hak anak berbunyi “tidak seorang anak 

pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan 

sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak 

harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya 

jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat.” 

Kemudian pasal 37 huruf c “setiap anak yang dirampas kebebasannya 

harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang 

                                                           
     31Nashriana. 2011. Perlindungan hukum bagi Anak Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers. 

Hlm.12.  
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melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang 

pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus 

dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi 

kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak 

dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam 

keadaan-keadaan luar biasa.” 

Dalam hukum pidana , anak yang berhadapan dengan hukum 

mempunyai hak-hak yang wajib diupayakan oleh aparat penegak hukum, hak-

hak anak yang berhadapan dengan hukum tertuang dalam pasal 3 ayat 1 

Undang-Undang no 11 tahun 2012 yang berbunyi : 

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 

sesuai dengan umurnya;  

b.  dipisahkan dari orang dewasa;  

c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;   

d. melakukan kegiatan rekreasional;  

e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, 

tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; 

f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;  

g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir 

dan dalam waktu yang paling singkat;  

h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak 

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;  
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i. tidak dipublikasikan identitasnya;   

j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya 

oleh Anak;   

k. memperoleh advokasi sosial;   

l. memperoleh kehidupan pribadi;   

m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;   

n. memperoleh pendidikan;  

o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan  

p.  memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 

66 juga mengatur hak anak yang berkonflik dengan hukum. Demikian juga 

dalam undang-undang perlindungan anak yang baru disahkan pada tanggal 23 

september 2002 pada pasal 64 mengatur: 

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik 

dengan hukum dan anak korban tindak pidana yang merupakan kewajiban 

dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat 

2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan Hukum 

sebagaimana di maksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui : 

a. Perlakuan atas anak secara manusawi dengan martabat dan hak anak 

b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini 
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c. Penyediaan sarana dan prasarana khuss 

d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik baik anak 

e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan 

anak yang berhadapan dengan hukum 

f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan degnan orang tua 

keluarga dan 

g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk 

menghindari labelisasi 

3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1  

a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga 

b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan 

untuk menghindar labelisasi 

c. pemberian jaminan keselamaan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik 

fisik mental, maupun sosial dan 

d. pemberian aksesbilitas untuk mendapatkan informasi menganai 

pekembangan perkara. 

Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak juga mengatur mengenai diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian 

perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. 

Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan Anak sebagai 

pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan 
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diversi dapat memungkinkan Anak dialihkan dari proses peradilan menuju 

proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut 

diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) 

dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda atau dibawah 

umur tanpa menggunakan pengadilan formal. 

Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak 

negative keterlibatan Anak dalam suatu proses peradilan. Peradilan Anak 

merupakan sistem peradilan yang bersifat restorative justice dengan 

mengutamakan kebutuhan dan kepentingan dimasa yang akan datang. 

Stigmatisasi Anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan 

peluang kepada Anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih 

baik. Begitu juga penanganan Anak dipenjara, jangan sampai menimbulkan 

trauma dan tidak ditahan bersama orang dewasa. Resiko penanganan Anak di 

penjara menjadi tekanan yang sangat luar biasa bagi Anak setelah menjalani 

putusan hukum. Upaya mewujudkan criminal restorative justice system bagi 

Anak yang berhadapan dengan hukum, diperlukan payung hukum antar pihak 

terkait agar penanganan komprehensif. 


