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MOTTO  

 

 Berbahagialah orang, yang menaruh kepercayaannya pada 

Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, 

atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada 

kebohongan. (Mazmur 40:5 ) 

  “Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan 

menyia-nyiakan ajaran ibumu” ( Amsal 1:8 ) 

 “Ijuk dipara-para, hotang diparlabean. Nabisuk nampuna hata 

naoto tupargadisan” (Umpasa Batak). 

 Unang holsohon hamu agiaha, alai sandok pabotohon hamuma 

tu Debata pangidoan muna, marhite tangiang dohot elek-elek 

mardongan mauliate, asa tulus sude akka sakkap muna. 

(Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi 

nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah 

dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur) (Paulus) 
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ABSTRAK 

 
Silaban, Rudini Tunas Harapan. 2011. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam 

Masalah Penahanan (Studi Pada Wilayah Hukum Polrestabes Semarang). 

Skripsi, Hukum Pidana. Fakultas Hukum. Universitas Negeri 

Semarang.Pembimbing :DR.Indah Sri Utari, S.H.M.Hum, Anis Widyawati, S.H, M.H. 

Kata Kunci :Perlindungan Hukum Bagi Anak, Penahanan Anak 

 

Penahanan anak adalah penempatan tersangka atau terdakwa anak di 

Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau ditempat tertentu 

oleh penyidik ataupun penuntut umum atau hakim. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1)Bagaimanakahbentuk 

perlindungan Hukum yang diberikan oleh penyidik terhadap anak dalam hal 

penahanan di Polrestabes Semarang? (2) Bagaimanakah penerapan hak-hak anak 

dalam hal Penahanan yang diberikan oleh penyidik di Polrestabes 

Semarang?Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bentuk perlindungan 

hukum yang diberikan penyidik terhadap anak dalam hal penahanan di 

Polrestabes Semarang. (2) untuk mengetahuipenerapan hak-hak anak dalam hal 

Penahanan yang diberikan oleh penyidik di Polrestabes Semarang. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Penelitian ini berlokasi di 

Polrestabes Semarang dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

SETARA.Metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara, 

observasi/pengamatan, dokumentasi, dan pengamatan.Obyektifitas dan keabsahan 

data menggunakan teknik trianggulasi. 

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) Bentuk perlindungan 

yang diberikan oleh penyidik dalam masalah penahanan, diantaranya adalah : 

a) Perlindungan hukum terhadap diri pribadi, kehormatan, dan hak miliknya. 

b) perlindungan hukum terhadap anak dari perlakuan dikriminasi, 

c) Perlindungan hukum terhadap anak terkait dengan surat menyurat 

termasuk sarana elektronik dan komunikasi lainnya. 

d) Perlindungan untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau  perlakuan 

yang kejam dan tidak manusiawi serta merendahkan drajat dan martabat 

kemanusiaan. 

(2)Adapun hak-hak tersangka anak di dalam penahanan yang diatur dalam 

undang-undang dalam pelaksanaannya dapat kita tinjau yaitu : 

a) Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasihat hukumnya. 

b) Hak tersangka mendapat kunjungan dokter pribadinya. 

c) Hak tersangka yang dikenakan penahanan untuk diberitahukan tentang 

penahanan dirinya, atau kepada keluarganya atau orang asing yang 

serumah dengan tersangka. 

d) Hak tersangka anak untuk menghubungi dan mendapatkan kunjungan dari 

pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan tersangka untuk 

mendapatkan jaminan penangguhan penahanan. 

e) Hak tersangka untuk menerima kunjungan sanak keluarga untuk 

kepentingan kekeluargaan. 

f) Hak untuk berkirim dan menerima surat. 

ix 
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g) Hak tersangka untuk menerima kunjungan rohaniawan kedalam ruang 

tahanan. 

h) Hak untuk ditempatkan secara khusus yang diperuntukkan bagi tersangka 

anak. 

i) Hak untuk ditempatkan secara terpisah dengan tahanan dewasa dan hak 

untuk mendapatkan pelayanan jasmani. 

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan (1) Bahwa Anak yang berada di 

dalam tahanan mendapatkan perlindungan yang maksimal dari penyidik selama 

anak tersebut berada didalam tahanan. (2) Bahwa Penerapan hak-hak anak dalam 

hal Penahanan yang diberikan oleh penyidik di Polrestabes Semarang secara 

umum sudah terlaksana dengan baik. Saran yang dapat dikemukakan dari 

penelitian ini adalah (1) Polrestabes Semarang seyogyanya segera menyediakan 

ruang tahanan yang khusus buat tersangka anak (2) Dalam proses penyidikan 

tindak pidana anak, fungsi pengendalian terhadap penyidik anak seyogyanya lebih 

ditingkatkan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan 

strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan 

dari Tuhan yang di berikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai 

penerus bangsa (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak), oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras 

dan seimbang.Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan 

bangsa.Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk 

melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai 

makhluk manusia yang harusmendapatkan perlindungan atas hak-hak yang 

dimilikinya. 

Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi 

konvensi hak anak (Convention on the Right of Child) pada tahun 1990 melalui 

Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia 

memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa 

terkecuali.Salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan 

adalah hak anak ketika berhadapan dengan hukum, khususnya ketika berada 

dalam penahanan penyidik. 

 

1 



2 

 

Kehadiran berbagai perangkat hukum dalam Sistem Peradilan Pidana anak 

Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(khususnya menyangkut seperangkat hak dalam proses peradilan pidana), 

maupunUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

tampaknya tidak cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib dari 

anak-anak. Hasil sementara studi menunjukan anak yang sedang berhadapan 

dengan hukum memperoleh perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal 

telah diperlakukan lebih buruk bila dibandingkan dengan orang dewasa yang 

berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak konflik hukum mengaku 

telah mengalami tindak kekerasan ketika berada di kantor polisi.Seperti yang 

terjadi pada Seorang anak, Hairul (13), pelajar kelas I  SMP 3 Sungaipinang, 

Sumatra Selatan, ditangkap dan diperiksa kemudian ditahan polisi. Semua proses 

itu dilalui Hairul tanpa didampingi pembela atau pengacara. Dia mengaku telah 

dibentak-bentak oleh polisi, padahal tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

tersebut belum jelas. (http://detiknews.com, diunduh pada Rabu, 07 April 2010). 

Bentuk kekerasan yang umum terjadi, yaitu kekerasan fisik berupa tamparan dan 

tendangan. 

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses peradilan yang 

dilakukan untuk menerapkan ketentuan hukum pidana, terhadap seseorang atau 

kelompok orang yang telah melakukan kejahatan. Proses ini menunjukkan 

tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam menerapkan ketentuan hukum pidana 

tersebut. Proses tersebut dilatarbelakangi oleh sebuah sistem, yang sering disebut 



3 

 

dengan sistem peradilan pidana (Criminal justice system), yang berarti dalam 

sistem tersebut terdapat sub-sub sistem.Konsekuensinya terdapat lembaga-

lembaga yang terkait dalam penegakan hukum pidana tersebut.Dapat dikatakan 

bahwa tahapan-tahapan itu terkait erat dengan lembaga-lembaga yang ada.Seperti 

:tahap pemeriksaan penyidik di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, tahap 

peradilan di Pengadilan (kehakiman), dan pelaksanaan hukuman adalah Lembaga 

Pemasyarakatan. 

Penahanan dalam bentuk apapun yang dilakukan, pada hakekatnya 

merupakan pembatasan gerak dan aktivitas dari orang yang ditahan.Dengan 

demikian penahanan juga merupakan suatu bentuk perampasan kemerdekaan, 

yaitu kemerdekaan bergerak dan atau beraktifitas.Bagaimana mungkin seseorang 

dapat berbuat sesuatu dengan leluasa bila kondisinya diawasi dan atau 

ditahan.Dalam kondisi demikian ini, penahanan juga dapat menimbulkan dampak 

negatif, tidak hanya terdapat pada diri orang yang ditahan, tapi juga mereka-

mereka yang dekat dan menjadi tanggung jawab orang yang ditahan (dalam hal 

pemenuhan kebutuhan hidup). 

Memperhitungkan dampak negatif yang tidak diinginkan dari penahanan, 

tidak lain untuk mewujudkan proses pemidanaan yang tidak hanya berorientasi 

kepada perlindungan korban (victim defence) tetapi juga berorientasi pada 

perlindungan hak-hak pelaku.Atau dengan kata lain agar dalam proses 

pemidanaan tergambar adanya kepentingan yang harus dilindungi, yaitu 

masyarakat dan sipelanggar (azas monodualistik). Untuk itu perlu diadakan 

perlindungan terhadap si pelaku yang ditahan.Terlebih jika yang ditahan itu 
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adalah anak-anak. Terhadap anak yang ditahan dan atau kemerdekaannya 

dirampas, masih atau sedang menjalani sebuah proses peradilan pidana maka 

perlu sekali dipertimbangkan berbagai hal demi masa depan anak tersebut. 

Dengan alasan-alasan tersebut maka penulis mengajukan sebuah judul 

penulisan hukum yakni “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM 

MASALAH PENAHANAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI PADA 

WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG) 

1.2 Identifikasi Dan Pembatasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Pada dasarnya persoalan hukum tidak hanya menimpa orang-orangdewasa. 

Anak-anak juga seringkali terbentur dengan persoalan hukum.Dan seperti halnya 

orang dewasa, anak-anak juga berhak mendapat perlindungan secara hukum. 

Perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban 

dalam suatu masalah hukum, tapi juga kepada anak-anak yang menjadi pelakunya 

Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang sedang 

berhadapan dengan hukum.Oleh karena itu, harus diperlakukan secara manusiawi, 

didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan 

kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga 

tetap dipertahankan, artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak 

ditahan/dipenjarakan.Kalaupun dipenjarakan/ditahan, anak harus dimasukkan 

dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa, serta harus 

mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan sesuai dari penyidik. 
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Adapun masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan dalam perlindungan 

hukum bagi anak dalam masalah penahanan adalah : 

1) Dasar pertimbangan penyidik dalam melakukan penahanan terhadap anak 

2) Perlindungan hukum bagi anak dalam hukum positif di Indonesia 

3) Perbedaan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak dengan 

orang dewasa 

4) Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga penyidik 

melakukan penahanan 

5) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan penyidik kepada anak 

6) Hak-hak yang diterima anak ketika mengalami penahanan 

7) Kendala dari penyidik ketika akan melakukan penahanan terhadap anak 

8) Kesesuaian perlindungan hukum bagi anak antara amanat undang-undang 

dengan realisasi yang diberikan oleh penyidik 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Pembatasan topik dalam penelitian ini, yaitu perlindungan hukum terhadap 

anak dalam hukum positif Indonesia, dan bentuk perlindungan hukum bagi anak 

yang diberikan oleh penyidik serta membahas juga tentang penerapan hak-hak 

anak dalam hal Penahanan yang diberikan oleh penyidik di Polrestabes Semarang. 

Batasan ini dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih intensif, dan karya tulis 

ini tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan. 
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1.3Perumusan Masalah 

Guna memudahkan penulis dalam menyusun karya tulis ini, atas dasar 

pemikiran yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, yang menjadi masalah 

dalam penilitian ini adalah : 

1) Bagaimanakah bentuk perlindungan Hukum yang diberikan oleh penyidik 

terhadap anak dalam hal penahanan di Polrestabes Semarang? 

2) Bagaimanakah penerapan hak-hak anak dalam hal Penahanan yang 

diberikan oleh penyidik di Polrestabes Semarang? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan penyidik 

terhadap anak dalam hal penahanan di Polrestabes Semarang. 

2) Untuk mengetahuipenerapan hak-hak anak dalam hal penahanan yang 

diberikan oleh penyidik di Polrestabes Semarang 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliahdi 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri 

Semarang. 

2) Memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum terutamadalam 

bidang hukum pidana mengenai perlindungan hukum bagi anak dalam 
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masalah penahanan di tingkat penyidikan, sehingga apa yang menjadi hak 

dari anak tidak terabaikan. 

1.5.2  Manfaat Praktis 

1) Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan bagi para 

pembaca dan dapat mendorong penulis untuk lebih giat berusaha dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang ilmu hukum. 

2) Untuk menambah motifasi dan menambah wawasan kepada pihak yang 

berkepentingan seperti Penyidik sehingga anak mendapat perhatian yang 

layak sesuai dengan hak dan kewajibannya. 

1.6 Sistematika Skripsi 

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya 

ilmiah dalam hal ini adalah penulisan skripsi.Adapun sistematika ini bertujuan 

untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami skripsi ini. Penulisan 

skripsi ini terbagi atas tiga bagian yaitu : Bagian pendahuluan skripsi, bagian isi 

skripsi, dan bagian akhir skripsi. Bagian pendahuluan skripsi berisi tentang 

halaman judul, halaman pengesahan, motto dan persembahan, abstrak dan daftar 

isi.Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan merupakan suatu rincian yang mengemukakan apa yang 

menjadi dorongan penulis untuk mengambil dan merumuskan permasalahan, yang 

secara umum berisi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika. 
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BAB II. PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN/ATAU KERANGKA 

TEORETIK 

Didalam bab ini berisi landasan teoritis yang dijadikan acuan untuk 

mendasari penganalisaan data, yang berpangkal pada kerangka pemikiran atau 

teori-teori yang ada, pendapat para ahlidan berbagai sumber yang mendukung 

penelitian ini, bab ini secara umum berisikan perlindungan hukum dan 

perlindungan hukum terhadap anak, tujuan perlindungan anak, prinsip 

perlindungan anak, kedudukan anak dalam hukum, ruang lingkup perlindungan 

anak, sejarah peradilan anak dan bentuk pengadilan anak di Indonesia. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisi tentang uraian mengenai metode pendekatan 

penelitian, dasar penelitian, lokasi penelitian, alat dan tehnik pengambilan data, 

obyektifitas dan keabsahan data, dan model analisis data. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan, dalam bab ini memuat mengenai hasil penelitian 

dan pembahasan atau yang menghubungkan pemikiran dengan fakta yang didapat 

dalam penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak. 

BAB V. PENUTUP 

Penutup berisi simpulan dan saran 

BAGIAN AKHIR SKRIPSI 

Terdiri dari : Daftar pustaka dan lampiran-lampiran 
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BAB 2 

PENELAAHAN PUSTAKA DAN KERANGKA 

TEORETIK 

 

2.1 Perlindungan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap  

Anak 

2.1.1 Perlindungan Hukum 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berarti perbuatan 

melindungi; pertolongan (Penjagaan), cara, proses. Hukum menurut Kamus 

Hukum diartikan sebagai keseluruhan peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap 

orang yang bermasyarakat wajib menaatinya, yang dikukuhkan oleh penguasa 

atau pemerintah serta terdapat sanksi bagi pelanggaran. 

“Perlindungan dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan bersama yang 

bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan 

rohaniah dan jasmaniah”.(Gosita 1989:13) 

Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan atau kegiatan 

memberikan perlindungan, pertolongan dan pembelaan atas sesuatu hal 

mendasar yang berdasarkan pada peraturan-peraturan hukum formal dan 

material terhadap perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang 

timbul dari dan untuk kepentingan anak, yang dalam hal ini adalah khusus 

mengenai perlindungan dalam hal penahanan anak di tingkat 

pernyidikan.(Darmawan 1997:9) 

 Perlindungan Hukum juga dapat diartikan sebagai “Pengakuan dan 

jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak 

manusia. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila harus 

memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat sesuai norma-

norma yang terdapat pada Pancasila”. Dengan kata lain hukum yang dalam hal 

 

9 



10 

 

ini berarti perturan-peraturan yang berlaku haruslah mengakui dan menjamin 

terpenuhinya hak-hak manusia tersebut. Seperti yang tertera dalam konvensi 

tentang hak asasi manusia, hak-hak kebebasan yang melekat pada manusia 

itu.(Hadjon 1987:83-84), antara lain : 

(1) Hak untuk hidup 

(2) Hak untuk tidak menderita penganiayaan, kekejaman diluar kemanusiaan 

atau hukuman  

(3) Hak untuk mendapat perlindungan yang sama sehubungan dengan norma-

norma kemanusiaan pada saat konflik 

(4) Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang 

(5) Hak untuk mendapat kesamaan atas perlindungan hukum dibawah 

Undang-undang 

(6) Hak untuk mendapat kesamaan dalam keluarga 

(7) Hak untuk mendapat standar tertinggi dalam kesehatan dan fisik 

Sebagai implementasi Indonesia juga telah menuangkan nilai-nilai diatas 

dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat berbunyi : 

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka 

disusunlah Kemerdekaan Indonesia dalam suatu Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indoensia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : 

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan 

Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan atau perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia.” 

Hal ini berarti sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi hak-

hak rakyatnya, sebagai realisasinya negara wajib menjamin terciptanya hak-hak 

tersebut. Salah satunya yaitu jaminan bagi setiap warga negara untuk 

mendapatkan keadilan didalam hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 28D 

Ayat (1) Undang-undangDasar1945 : 
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“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 

2.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Menurut Pasal 1 Ayat (1)Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak,yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum 

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. 

DalamPasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlidungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana termuat dalam Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Bab II Pasal 2 adalah 

berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negera Republik 

Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang 

meliputi : 

1) Nondiskriminisasi 

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak 

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pekembangan; dan 

4) Penghargaan terhadap pendapat anak. 

Sedangkan yang dimaksud dengan advokasi perlindungan anak adalah 

bantuan hukum (pembelaan) yang diberikan untuk melakukan perlindungan 
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terhadap kepentingan anak sebagai pelaku kejahatan dan pelanggaran (delinkuensi 

anak) yang dilakukan oleh orang lain (Wadong, 2000 :44). 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap 

anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak ketika anak 

tersebut berbenturan dengan hukum, atau lebih khususnya untuk melindungi hak-

hak anak dalam proses penahanan yang dilakukan oleh penyidik. 

2.1.3 Tujuan Perlindungan Anak 

Dalam Pasal 3Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak disebutkan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin 

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia 

yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. 

Dalam penelitian ini, perlindungan yang diberikan terhadap anak bertujuan 

untuk memberikan suatu keadilan bagi anak ketika anak tersebut mengalami 

penahanan di tingkat penyidikan.Keadilan yang dimaksud seperti, perlakuan 

secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus 

sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat 

untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus 

menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan 

untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindugan 

dari pemberiataan media/labelisasi. 
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2.1.4 Prinsip Perlindungan Anak 

Adapun prinsip-prinsip perlindungan anak (Direktorat Bina Kesejahtaraan 

Anak, 1999: 16 ) adalah sebagai berikut : 

1) Tidak diskriminatif 

Menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak dalam wilayah 

hukum Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa 

memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan 

politik, atau pandangan lain, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, 

harta kekeyaan, cacat lahirnya atau status lain dari anak atau dari orang tua 

anak attau walinya yang sah menurut hukum. 

2) Meletakkan anak dalam konteks hak-haknya untuk bertahan  hidup dan 

berkembang 

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (2) Konvensi Hak 

Anak, negara-negara peserta Konvensi Hak Anak (KHA), semaksimal 

mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak. 

3) Kepentingan terbaik untuk Anak 

Dijelaskan dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak (KHA), dalam 

semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, 

lembaga pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak 

merupakan pertimbangan utama. 
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4) Memperbesar peluang anak dalam berpartisipasi 

Seperti yang termuat dalam anggaran dasar Lembaga Perlindungan 

Anak yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Perlindungaan  Anak pada 

Bab IV Pasal 7 Ayat (2) Konvensi Hak Anak. Lembaga perlindungan 

Anak secara khusus akan mengupayakan dan membela hak anak untuk 

berpartisipasi dan didengar pendapatnya dalam setiap kegiatan proses 

peradilan, dan administrasi yang mempengaruhi hidup anak  

2.1.5 Kedudukan Anak dalam Hukum 

Anak dalam pemaknaan umum mendapat perhatian tidak saja dalam 

bidang ilmu pengetahuan (the body of knowladge), tetapi dapat ditelaah dari sisi 

pandang sentralistis kehidupan. Seperti agama, hukum, dan sosiologi yang 

menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial 

anak diletakkan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak menjadi obyek dan 

subyek yang utama dari proses legitimasi dan generalisasi dalam sistemamatika 

dari sistem hukum  positif yang mengatur tentang anak. Didalam  hukum  

perlindungan anak terdapat faktor-faktor yang esensial yang menjadi perhatian 

dalam sistem hukum nasional. Faktor-faktor esensial tersebut adalah status anak 

atau eksistensi anak dan sistem hukum positif yang mengatur tentang anak. 

Kedua faktor tersebut menjadi nilai dasar untuk meletakkan hukum 

perlindungan anak sebagai cabang ilmu hukum atau khususnya ilmu hukum 

pidana dalam sistematika global dari sistem hukum itu sendiri. Hal ini disesuaikan 

dengan sistem kodifikasi dan unifikasi hukum. Sistem kodifikasi dan unifikasi 

hukum membawa dampak yang positif terhadap anak pada beberapa peraturan 



15 

 

perUndang-undangan. Seperti, hukum anak dalam lingkup kehidupan rumah 

tangga, hukum anak dalam lapangan pekerjaan, dan kewarganegaraan. 

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum 

ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok 

masyarakat yang berada didalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau 

dibawah umur. Dalam Undang-undang dijelaskan tidak mampu karena kedudukan 

akal dalam lingkungan hukum dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang 

dalam diri anak tersebut. Misalnya, dalam lingkungan keluarga; anak sebagai 

subyek hukum yang belum dewasa mereka berada dalam pengasuhan, perawatan, 

dan pemeliharaan orang tuanya. Seperti telah ditegaskan dalam Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa anak yang masih dalam 

pengasuhan orang tuanya tetap mempunyai hak-hak yang kemudian hak-hak 

tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik 

secara rohani, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga harus dilindungi dari segala 

bentuk perlakuan-perlakuan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup anak 

itu sendiri. Seperti, kekerasan, penyia-nyian, kekejaman, dan penindasan maupun 

segala perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi terhadap anak. 

2.1.6 Ruang Lingkup Perlindungan Anak 

Ruang lingkup hukum perlindungan anak meliputi kegiatan perlindungan 

anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. 

Ditinjau secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian adalah sebagai 

berikut : 



16 

 

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan hukum 

dalam : 

(1) Bidang hukum publik (Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak) 

(2) Bidang hukum keperdataan (perlindungan dari Kitab Undang-

undang Hukum Perdata tentang hak anak sebagai subyek hukum 

yang patut dibela bagi kepentingan si  anak). 

2. Perlindungan yang besifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam 

(1) Bidang sosial 

(2) Bidang kesehatan 

(3) Bidang Pendidikan  (Setyowati, 1990: 13) 

Dalam penulisan ini, penulis hanya memfokuskan  pada perlindungan 

bersifat yuridis di bidang hukum publik yang utamanya hukum pidana saja. 

Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum 

yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti 

semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. 

2.1.7 Sejarah Peradilan Anak dan Bentuk Peradilan Anak di 

Indonesia 

Peradilan Anak pertama kali ada di Amerika Serikat yang diawali pada 

tahun 1899 di Chicago.Pengadilan itu sendiri dinamakan Juvennile Court of 

Cook Country, yang kemudian diikuti oleh negara bagian lainnya. Di Belanda 

sendiri sudah terdapat Undang-undang Anak (kinderwetten) sejak tahun 1901 
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dimanamengenai anak-anak ini yang penting untuk diperhatikan bukanlah 

mengenai masalah pemidanaan bagi mereka, melainkan masalah pendidikan 

yang perlu diberikan kepada mereka. 

Di Indonesia sendiri, Peradilan Anak terbentuk sejak lahirnyaUndang-

undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan berlakunya 

Undang-undang tersebut mulai tanggal 03 Januari 1998, maka tata cara 

persidangan maupun penjatuhan hukuman dilaksanakan berlandaskan Undang-

undang tersebut. Memang jauh sebelum dibentuknya Undang-undang 

Pengadilan Anak tersebut, pengadilan negeri telah menyidangkan berbagai 

perkara pidana yang terdakwanya anak-anak dengan menerapkan ketentuan-

ketentuan yang ada dalam KUHP dan KUHAP. 

Secara harafiah, Peradilan Anak terdiri dari dua kata yaitu kataperadilan 

dan anak.Menurut kamus Bahasa Indonesia, peradilan berarti segala sesuatu 

mengenai pengadilan.Jadi peradilan merupakan peristiwa atau kejadian/hal-hal 

yang terjadi mengenai perkara di pengadilan.Secara sempit, peradilan adalah 

hal-hal yang menyangkut hukum acara yang hendak mempertahankan 

materiilnya. Sedangkan secara luas adalah kejadian-kejadian/hal-hal yang terjadi 

dengan suatu perkara termasuk proses penerapan hukum acara dalam 

mempertahankan materiilnya. 

Secara yuridis, peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk 

Badan Peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga Pengadilan, 

Kejaksaan, Kepolisian, Bantuan Hukum, untuk memberikan perlindungan dan 

keadilan bagi setiap warga Indonesia. 
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Menurut Sudikno Mertokusumo, 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 atau 

siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan 

mencegah “eigenrechting”. 

Penempatan kata “anak” dalam Peradilan Anak menunjukkan batasan atas 

perkara yang ditangani yaitu perkara anak. Dengan demikian, proses memberi 

keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Badan Peradilan tersebut 

juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Adapun anak yang dapat 

disidangkan dalam Peradilan Anak ditentukan secara limitatif, yaitu berumur 

minimum 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun dan belum 

pernah kawin. Apabila anak melakukan tindak pidana pada batas umur tersebut, 

namun diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui 

batas umur tersebut namun belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka 

tetap diajukan ke Sidang Anak (Pasal 4 Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1997). 

Petugas harus teliti dengan meminta surat-surat yang ada hubungannya dengan 

kelahiran anak, seperti Akta Kelahiran.Kalau tidak ada, dapat dilihat pada surat-

surat yang lain, misalnya Surat Tanda Tamat Belajar, Kartu Pelajar, Surat 

Keterangan Kelahiran. 

Bentuk Peradilan Anak jika didasarkan pada tolok ukur uraian tentang 

pengertian dari peradilan dan anak, serta motivasi tertuju demi kepentingan anak 

untuk mewujudkan kesejahteraannya maka tidak ada bentuk yang cocok bagi 

Peradilan Anak kecuali sebagai peradilan khusus.Demikianlah kenyataan yang 

terjadi di negara-negara yang telah mempunyai lembaga Peradilan Anak.Mereka 
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menempatkan bentuk dan kedudukan secara khusus di dalam sistem peradilan 

negara masing-masing walaupun istilah yang dipakai berbeda-beda. 

Telah dikemukakan dan diatur secara tegas dalam Pasal 2 Undang-undang 

Pengadilan Anak bahwa Peradilan Anak bukanlah sebuah lingkungan Badan 

Peradilan baru melainkan suatu peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman yang 

berada di lingkungan Peradilan Umum. Jadi merupakan suatu pengkhususan di 

lingkungan Peradilan Umum dengan kualifikasi perkara sama jenisnya dengan 

yang dilakukan oleh orang dewasa yaitu melanggar ketentuan dalam KUHP. 

Oleh karena itu secara sistematika hukum (recht sistematisch), isi kewenangan 

Peradilan Anak tidak akan dan tidak boleh:  

1) Melampaui kompetensi absolut (absolute competenties) badan Peradilan 

Umum;  

2) Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang telah menjadi 

kompetensi absolut lingkungan badan peradilan lain seperti badan 

Peradilan Agama.  

Pembedaan istilah Peradilan Umum dengan Peradilan Khusus ini terutama 

disebabkan oleh adanya perkara-perkara atau golongan rakyat tertentu. Apabila 

anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa 

diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi 

orang dewasa. Dan anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 

Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, 

sedangkan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke 

Mahkamah Militer (Pasal 7 Ayat (1),(2) Undang-undang Pengadilan Anak). 
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Mengenai tata ruang sidang Pengadilan Anak, belum ada ditentukan secara 

jelas dalam Undang-undang Pengadilan Anak, oleh karena itu tata ruang 

sidangnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 230 Ayat (3) KUHAP, sebagai 

berikut: 

a. Tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat Penuntut 

Umum, terdakwa, Penasihat Hukum dan pengunjung;  

b. Tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua 

sidang;  

c. Tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan hakim;  

d. Tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari 

tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat 

hukum;  

e. Tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat 

hakim;  

f. Tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi 

pemeriksaan;  

g. Tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar; 

bendera Nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji 

pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang 

negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim;  

h. Tempat rohaniawan terletak di sebelah kiri tempat panitera;  

i. Tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i di atas diberi tanda 

pengenal;  
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j. Tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang 

sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu. .  

2.1.8Kebijakan yang Mendukung Tehadap Anak yang 

Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Peradilan 

Upaya melindungi anak yang berkonflik dengan hukum tidak lepas dari 

adanya kebijakan yang mendukung untuk dapat tercapainya perlindungan 

terhadap anak.Kebijakan internasional dan nasional adalah suatu upaya dari 

berbagai pihak untuk memberikan perlindungan anak khususnya anak yang 

berkonflik dengan hukum. 

Beberapa kebijakan yang telah dipublikasikan antara lain : 

a. Peraturan-Peraturan Minimum Standard Perserikatan Bangsa-Bangsa 

mengenai administratif peradilan bagi anak (The Beijing Rules), resolusi 

No.40/33,1985, yang menyatakan bahwa sistem peradilan anak akan 

mengutamakan kesejahteraan anak. Karena itu mereka diberikan 

kebebasan membuat keputusan pada seluruh tahap proses peradilan dan 

pada tahapberbeda dari administrasi peradilan bagi anak,termasuk 

pengusutan,penuntutan,pengambilan keputusan dan pengaturan-

pengaturan lanjutannya. Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain 

yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk 

memutuskan perkara menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan 

pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal. 

Asas praduga tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan 

terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak mendapat pengacara, hak akan 
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kehadiran orangtua/wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa silang 

saksi-saksi dan hak untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih 

tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan. Pada saat 

penangkapan seorang anak, orang tuanya harus segera 

diberitahu.Penahanan sebelum pengadilan hanya digunakan sebagai 

pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin. 

Anak-anak yang berada dibawah penahanan sebelum pengadilan berhak 

akan semua hak dan jaminan dari peraturan-peraturan minumum standard 

bagi perlakuan terhadap para narapidana. Anak yang berada dibawah 

penahanan sebelum pengadilan akan ditempatkan terpisah dari orang 

dewasa dan akan ditahan pada suatu lembaga terpisah dari suatu lembaga 

yang juga menahan orang dewasa, menerima perawatan, perlindungan, dan 

semua bantuan individual yang diperlukan. 

b. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), 

yang disahkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 1990, yang mengatakan bahwa tidak seorang anak pun dapat 

dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, 

menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang 

kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat,hukuman mati, atau 

hukuman seumur hidup. Penangkapan,penahanan atau pemenjaraan 

seoarang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya 

terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. 
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Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara 

manusiawi dan dihormati maartabat manusianya, juga memperhatikan 

kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya, dipisahkan dari orang dewasa, 

secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, 

menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya, berhak untuk 

mempertahankan hubungan dengan keluargananya, mengupayakan 

penanganan tanpa harus menempuh jalur hukum. 

c. Konvensi Internasional Hak Sipil dan Hak Politik (International Covenant 

on Civil and Political Rights) disahkan oleh Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2005, yang intinya menyatakan terdakwa 

dibawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin 

dihadapkan ke sidang pengadilan. Kelanjutan dari proses pengadilan 

setelah diputus hukuman pidana oleh hakim, maka sistem pemasyarakatan 

harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi 

dalam memperlakukan narapidana. Terpidana dibawah umur harus 

dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan 

status hukum mereka. Oleh sebab itu untuk kasus dibawah umur, prosedur 

yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk 

meningkatkan rehabilitasi bagi mereka. 

d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentangPengadilan Anak, yang 

intinya menyatakan bahwa hakim, penyidik dan penuntut umum yang 

menangani perkara anak harus mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan 

memahami masalah anak. Pidana yang dapat dijatukan kepada anak nakal 
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adalah pidana pokok yaitu pidana pernjara, pidana kurungan, pidana 

denda, atau pidana pengawasan, dan pidana tambahan yaitu perampasan 

barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. 

e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang 

intinya dari Pasal 52-66 adalah menyatakan bahwa setiap anak berhak 

tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan 

hukuman yang tidak manusiawi, tidak dirampas kebebasannya secara 

melawan hukum. Hukuman mati atau hukuman semur hidup tidak dapat 

dijatuhkan pada mereka. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara 

anak hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Setiap anak yang 

dirampas kemerdekaannya  berhak mendapat perlakuaan secara manusiswi  

dengan memperhatikan kebutuhan sesuai usianya. Harus dipisahkan dari 

orang dewasa, meperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara 

efektif dalam setiap tahapan upaya hukum, berhak untuk membela diri dan 

memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak 

memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. 

f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang 

intinya mengatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang 

berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui: perlakuan secara 

manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus 

sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi 

yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan 

pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan 
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dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang 

tua atau keluarga dan perlindugan dari pemberiataan media/labelisasi. 

2.2 Kerangka Berpikir 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang dimaksud 

pendekatan kualitatif dalam hal ini adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,dll.,secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.(Moleong,2008 : 6). 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis sosiologis atau socio legal research, dimana dalam penelitian 

ini langkah-langkah teknis yang dilakukan mengikuti pola penelitian ilmu sosial 

khususnya sosiologi. (Soekanto, 1986: 10) 

Menurut Soemitro (1990:34), penelitian yuridis sosiologis merupakan 

penelitian yang mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum 

dan lembaga-lembaga sosial yang lain. Hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu 

gejala normatif yang mandiri, melainkan dikaitkan secara nyata dengan keadaan 

sosial lainnya. 

Sedangkan menurut Fajar dan Achmad (2010:47), penelitian yuridis 

sosiologis adalah penelitian hukum yang berbasis pada ilmu hukum normatif, 

namun tidak melakukan pengkajian terhadap sistem norma dalam peraturan 

perundang-undangan, melainkan melakukan pengkajian terhadap bagaimana 
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reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu sistem norma dalam suatu 

perundang-undangan bekerja dalam masyarakat. 

3.2 Fokus  Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut. 

1) Bentuk perlindungan Hukum yang diberikanoleh penyidik terhadap anak 

dalam hal penahanan di Polrestabes Semarang 

2) Penerapan hak-hak anak dalam hal Penahanan yang diberikan oleh 

penyidik di Polrestabes Semarang 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan.Penetapan 

lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, 

karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah 

ditetapkan, sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.Lokasi 

ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. 

Untuk memperoleh data primer, penulis memfokuskan lokasi penelitian di 

Polrestabes Semarang dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SETARA. 

Alasannya karena kedua lokasi ini sangat berperan sebagai pelaksana dan 

pendamping anak dalam proses penyidikan, penahanan serta penanganan terhadap 

anak yang berbenturan dengan hukum. 
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3.4 Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 ( dua ) yaitu: 

1) Data primer 

  Data primer menurut Marzuki (2005:141) adalah “jenis data yang 

diperoleh secara langsung dari obyek penelitian atau nara 

sumbernya”.Data primer digunakan sebagai data utama dalam penelitian 

ini. Dalam penulisan skripsi ini data primer berasal dari Polrestabes 

Semarang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SETARA Semarang dan 

melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk memperoleh data yang 

akurat. 

2) Data sekunder 

   Data sekunder yaitu “jenis data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari obyek penelitian atau nara sumbernya, data ini diperoleh 

melalui semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-

kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum,.Bahan hukum sekunder yang 

utama adalah buku teks karena buku tersebut berisi mengenai prinsip-

prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana 

yang memilki kualifikasi tinggi” (Marzuki 2005:142). 

Dalam penulisan skripsi ini data sekunder diperoleh melalui studi 

kepustakaan terhadap buku-buku literatur yang berisi teori-teori, peraturan 

perundang-undangan, pendapat para ahli, beserta dokumen-dokumen yang 

diperoleh dari Polrestabes Semarang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

SETARA Semarang, maupun bahan-bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan 

perlindungan bagi anak dalam hal penahanan oleh penyidik dan lainnya yang 

berkaitan dengan masalah pokok dalam skripsi ini. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian memerlukan data yang akan dijadikan acuan 

untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pengumpulan data sendiri 

dimaksudkan agar memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, terpercaya, 

penggunaan metode dan teknik yang tepat akan memberikan kemudahan bagi 

peneliti dalam melangkah, menganalisis data-data yang masuk. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan metode pengumpulan data diantaranya: 

1) Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dengan maksud 

tertentu. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut 

(Moleong, 2002 : 135).Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui 

wawancara dengan Penyidik anak pada Polrestabes Semarang,Kordinator 

yang mengurusi anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) SETARA Semarang, dan kepada anak 

mantan tahanan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung 

mengenai topik yang akan diteliti dalam skripsi ini. 

2) Pengamatan/ Observasi 

“Metode pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap 

objek dengan menggunakan seluruh alat indera” (Arikunto, 1997: 133). 

Dalam Penelitian ini penulis akan menfokuskan untuk melakukan 

pengamatan/Observasi langsung ke ruang tahanan anak di Polrestabes 
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Semarang. Dimana dalam observasi ini akan dilakukan pencatatan 

terhadap jumlah anak yang sedang ditahan di Polrestabes Semarang 

beserta alasan-alasan penahanannya serta tindak pidana yang telah 

dilakukan oleh anak tersebut. 

3) Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, rapat agenda, foto atau 

gambar dan sebagainya” (Arikunto, 1999: 234). 

4) Pustaka 

“Dalam penelitian pada dasarnya bentuk bahan pustaka dapat digolongkan 

dalam empat kelompok yakni buku/ monografi, terbitan berkala, terbitan 

berseri, brosur atau pamflet dan bahan non buku” (Soekanto dan Mamudji, 

1983: 28). Dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier 

yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk terhadap penelitian 

ini seperti bahan rujukan bidang hukum dengan mengunakan perundang-

undangan yang telah diberlakukan dalam mendukung penelitian ini. 

3.6 Validitas Data atau Keabsahan Data 

Arikunto (2002:81) menyimpulkan “validitas data adalah suatu ukuran 

yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen”. 

“Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan 

pada mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat” (Moleong, 

2000: 178). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode trianggulasi 

dengan sumber yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
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sesuatu yang lain atau pemeriksaan data melalui sumber lainnya memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data.  

Menurut Patton sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Mebandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi (Patton dalam Moleong 2006:178). 

3.7 Metode Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk menarik kesimpulan dari peristiwa atau 

masalah yang didukung oleh teori-teori yang berkaitan dengan objek 

permasalahan. 

Analisis data menurut Patton (1980:268) dalam bukunya 

Moleong(2002:103), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya 

ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. 

Milles dan Hubermanmenyajikan dua model pokok proses analisis. 

Pertama, model analisis, dimana tiga komponen analisa (reduksi data, 

sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi) dilakukan saling menjalin 

dengan proses mengumpulkan data dan mengalir bersamaan. Kedua, model 

analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka 

ketiga, komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) 

berinteraksi.(Rachman 1999:120). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model yang kedua dari 

penjelasan diatas yaitu menggunakan model analisis interaksi untuk menganalisis 
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data hasil penelitian.Data yang diperoleh di lapangan berupa data kualitatif 

tersebut kemudian diolah dengan model interaktif untuk mengambil suatu 

kesimpulan. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Penyidik 

Kepada Anak Dalam Hal Penahanan di Polrestabes Semarang 

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan 

Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau ditempat tertentu oleh penyidik 

ataupun penuntut umum atau hakim.Ruang tahanan sementara yang dimiliki 

Polrestabes Semarang tidak terdapat ruang tahanan khusus untuk tersangka 

anak.Anak cenderung ditempatkan satu ruangan dengan orang dewasa. Di 

Polrestabes Semarang, terdapat lima belas kompleks ruang tahanan, yang 

berukuran masing-masing antara 2 X 4 meter sampai dengan 4 X 4 meter, yang 

ketiga sisi dindingnya tertutup rapat dan hanya sisi depan yang terbuat dari teralis 

besi, yang termasuk berfungsi sebagai pintu keluar masuk kamar tahanan tersebut. 

Dari 15 kamar tersebut, 11 (sebelas) kamar untuk tahanan orang umum laki-laki, 2 

(dua) Kamar untuk tahanan umum perempuan, 2 (dua) kamar untuk tahanan 

Narkoba, dan 1 (satu) kamar untuk tahanan anggota Polri. Kapasitas kamar 

tahanan tersebut adalah dihuni oleh 7 (tujuh) orang untuk setiap kamar tahanan 

umum, dan 5 (lima) orang untuk tahanan Polri. Untuk menjamin keamanan dari 

ruang tahanan tersebut, maka ruang tahanan juga dilengkapi dengan CCTV, 

borgol, Lampu senter, Kunci Gembok, Kotak P3K, Tongkat POLRI, dan Pakaian 

Tahanan untuk para tersangka yang ditahan. 
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Mengenai anak-anak yang ditahan karena menunggu proses peradilan, baik 

instrumen internasional maupun instrumen lokal secara jelas menyatakan bahwa 

penahanan terhadap anak-anak yang disangka atau dituduh telah melakukan 

pelanggaran hukum pidana hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan 

hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat 

mungkin dengan jaminan pemenuhan atas semua hak-haknya sebagai orang yang 

ditahan dan hak-haknya sebagai anak. Tersangka anak yang telah ditahan 

berdasarkan surat perintah penahanan, ketika akan ditempatkan pada ruang 

tahanan Polrestabes Semarang mengalami beberapa proses yaitu : 

(1) Tersangka yang telah mendapatkan surat perintah penahanan dari kasat 

serse, oleh pemeriksaan dilaporkan kepada petugas unit tahanan dan 

barang bukti. Pemeriksaan menyerahkan selembar surat perintah 

penahanan, barang bukti, serta barang-barang lain milik tersangka. Surat 

perintah penahanan ini berfungsi bagi tersangka untuk mendapatkan 

makanan, minuman dan perawatan selama ditahan. 

(2) Petugas unit barang bukti mencatat dalam buku register tahanan, kemudian 

menghantarkan tersangka ke ruangan tahanan. 

(3) Petugas jaga tahanan mencatat identitas tersangka dalam buku mutasi dan 

daftar nama tahanan, kemudian menghantar petugas unit barang bukti dan 

tesangka menuju ruang tahanan. 

(4) Petugas unit tahanan dan barang bukti menempatkan tersangka pada kamar 

tahanan yang telah ditentukan. Petikan surat perintah penahanan tersangka 
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sebanyak satu lembar diletakkan dikotak yang telah ada, di depan masing-

masing kamar tahanan. 

Hari Selasa tanggal 26 April 2011 pukul 10.05 WIB, penulis wawancara dengan 

Perwira Urusan Tahanan dan Barang Bukti (TAHTI), Ajun Komisaris Polisi 

Kumarsini, SH selaku penaggung jawab penempatan tahanan. Penulis diterima di 

ruang kerjanya Unit Tahanan dan Barang Bukti dan menjelaskan kepada penulis 

sebagai berikut : 

Pada prinsipnya tahanan Polrestabes ini memiliki 15 kamar tahanan. Dari 15 

kamar tersebut, 11 (sebelas) kamar untuk tahanan orang umum laki-laki, 2 

(dua) Kamar untuk tahanan umum perempuan, 2 (dua) kamar untuk tahanan 

Narkoba, dan 1 (satu) kamar untuk tahanan anggota Polri. Jadi untuk tahanan 

anak sendiri, kita masih cenderung menempatkannya satu sel dengan orang 

dewasa.Ini diakibatkan karena masih terbatasanya fasilitas ruang tahanan di 

Polresstebes ini.Sedangkan para tahanan yang masuk setiap minggunya 

mengalami peningkatan.Jadi mau tidak mau kita harus menempatkan anak 

tersebut satu sel dengan orang dewasa, tapi untuk hak-haknya tetap kita 

jaga.Tapi untuk sel perempuan sendiri, itu kita pisah dari sel laki-laki.Dan 

untuk kapasitas dari ruang tahanan itu sifatnya fleksibel, artinya bisa 7 sampai 

10 orang tetapi tidak melebihi 12 orang. (Hasil wawancara dengan Kumarsini, 

Selasa tanggal 26 April 2011 pukul 10.05 WIB di Polrestabes Semarang) 

Briptu Wita Anggraeny, selaku penyidik Anak yang bertugas di Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), juga menjelaskan kepada penulis 

bahwa : 

Penempatan tersangka ke dalam ruang tahanan harus memperhatikan beberapa 

hal, yakni pertama kita harus memastikan terlebih dahulu apakah anak tersebut 

benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak.Itu kita lakukan dengan 

penyidikan tahap awal. Dan apabila ternyata terbukti melakukan tindak pidana 

maka kita akan lakukan penyidikan. Kemudian setelah itu apabila masih 

diperlukan penyidikan lanjutan maka kita akan titipkan tersangka anak 

tersebut kedalam ruang tahanan untuk jangka waktu 1 x 24 jam, dalam hal ini 

juga untuk kepentingan penyidikan lajutan. Kemudian setelah kita 

pertimbangkan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, 

apakah memang penting untuk ditahan atau tidak.Nah, kalau memang anak 

tersebut harus ditahan dengan alasan misalnya anak tersebut adalah residivis, 

meresahkan masyarakat, dan nyawanya teracam apabila dilepas, maka kita 
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melakukan penahanan terhadap anak tersebut dengan bekerja sama dengan 

unit Tahanan dan Barang Bukti ( TAHTI) selaku unit yang akan menempatkan 

dan menjaga anak tersebut di ruang tahanan. (Hasil wawancara dengan 

Anggraeny, Selasa tanggal 26 April 2011 pukul 13.20 WIB di Polrestabes 

Semarang) 

Untuk pengawasan di dalam ruang tahanan, di Polrestabes sendiri terdapat dua 

jenis pengawasan, yakni : 

(1) Pengawasan Kedalam 

Dalam pengawasan kedalam ini tertuju bukan hanya kepada para tahanan, 

tetapi juga harus melakukan pengawasan terhadap anggota Polri yang 

melaksanakan tugas dibidang penjagaan (wattah) ataupun anggota polisi 

yang mempunyai tugas yang berhubungan dengan para tahanan.Dalam 

pelaksanana tugas anggota Polisi dibidang wattah diharapakan tetap 

memegang komitmen Kepolisan termasuk penampilan yang harus selalu 

rapi, baik penampilan diri maupun penampilan komando.Diharapkan 

anggota Polri tidak melakukan tindakan yang bersifat penganiayaan. 

(2) Pengawasan Keluar 

Selain pengawasan kedalam anggota Polri dituntut pula melakukan 

pengawasan terhadap para tahanan.Apa yang dilakukan oleh para tahanan 

setiap waktu harus terpantau. Hal tersebut untuk mengantisipasi kejadian 

yang tidak diinginkan. Misalnya tahanan mencoba untuk melarikan diri 

ataupun tahanan akan melakukan bunuh diri. Selain hal tersebut petugas 

jaga tahanan harus senantiasa melakukan pemeriksaan ataupun pertanyaan 

kepada para tahanan, apakah ada tahanan yang sakit atau ada tahanan yang 

merasa ditekan oleh sesama tahanan. Pemeriksaan dilakukan terhadap 
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barang yang dibawa dan barang yang akan diberikan kepada tahahan yang 

dikunjunginya juga tidak melewatkan pemeriksaan identitas pengunjung. 

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh para tahanan selama ditahan di 

Polrestabes Semarang, antara lain : 

(1) Olah Raga 

Polrestabes Semarang saat ini telah menyediakan tempat oleh raga untuk 

tahanan.Dengan memanfaatkan lahan yang ada telah dibuat lapangan Bulu 

Tangkis dilingkungan tahanan.Pelaksanannya dilakukan pada hari selasa, 

kamis, dan sabtu sekitar pukul 07.00 sampai dengan 08.00 WIB.Sebelum 

tahanana melakukan Olah Raga pemeriksaan terhadap tahanan, selama 

kegiatan itu berlangsung anggota jaga mengawasi dengan siaga. 

No Kegiatan Waktu Keterangan 

1. 

2. 

3. 

MANDI PAGI 

OLAH RAGA PAGI 

MAKAN PAGI 

SETIAP HARI 

SELASA, KAMIS, SABTU 

SETIAP HARI 

06.00 S/D 07.00 WIB 

07.00 S/D 08.00 WIB 

08.00 S/D SELESAI 

 

(2) Bimbingan Rohani dan Penyuluhan Hukum 

Selain kegiatan Olah Raga, Polrestabes Semarang juga melaksanakan 

bimbingan rohani dan mental setiap hari jumat bagi yang beragama Islam, 

dan setiap hari minggu bagi yang beragama non Muslim, disertai dengan 

Penyuluhan Hukum.Pelaksanaanya dilakukan pada setiap minggu tepatnya 

di hari jumat dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan kegiatan tersebut 

selesai.Kegiatan ini bertempat di ruang tahanan tersebut dengan 

pengawasan dari anggota jaga. 
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(3) Kegiatan Surat Menyurat 

Proses berkirim surat tersangka kepada teman, penasehat hukum, maupun 

keluargannya dilakukan melalui petugas jaga tahanan, kemudian 

dilaporkan kepada penyidik. Demikian juga proses penerimaan surat oleh 

tersangka melalui penyidik, baru petugas jaga tahanan berani memberikan 

surat tersebut kepada tahanan. Kegiatan ini sebenarnya sudah diatur dalam 

Pasal 62 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang 

pada intinya memberikan kebebasan kepada anak untuk berkirim surat 

baik kepada keluarga maupun penasehat hukumnya. Dalam 

pelaksanannya, para tahanan memanfaatkan waktu besuk tahanan untuk 

berkirim surat kepada keluargannya, dengan menitipkan suratnya kepada 

orang yang membesuknya.  

(4) Kegiatan Besuk Tahanan 

Para tahanan juga diberikan kesempatan untuk berhubungan dengan 

keluarganya atau rekannya. Berdasarkan Surat Petunjuk Pelaksana dari 

Kapolri ( Diklat Jutlak) Nomor 01/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang 

waktu berkunjung tahanan/ jam besuk ditentukan, yaitu setiap hari senin 

sampai minggu. Dengan ketentuan pada hari senin sampai sabtu jam besuk 

adalah pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB. Sedangkan 

untuk hari minggu jam besuk dimulai dari pukul 11.00 WIB sampai 

dengan pukul 14.00 WIB. Masing-masing pembesuk diberikan 

kesempatan 10 menit untuk berkomunikasi dengan tahanan yang 

dibesuknya. Ruangan penerima temu/ besuk tahanan terdiri dari 2 loket 
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yang lebarnya masing-masing satu meter yang menghubungkan ruang 

tamu tahanan dengan ruangan tahanan dan dibatasi oleh jeruji besi. Para 

tahanan berada tetap didalam ruangan tahanan dan pembesuk dari luar 

ruang tahanan.Satu loket digunakan dua sampai tiga keluarga untuk 

berkomunikasi dengan keluargannya yang menjadi tahanan. 

Aturan-aturan nasional, baik yang berupa Undang-undang maupun 

Keputusan Menteri, menyatakan bahwa rumah tahanan adalah tempat bagi orang-

orang yang ditahan untuk keperluan penyidikan dan pemeriksaan perkara dan 

dalam selama penahanannya anak harus mendapatkan perlindungan hukum atas 

dirinya dari penyidik selama anak tersebut berada di dalam tahanan. Di 

Polrestabes Semarang, Anak yang berada di dalam tahanan mendapatkan 

perlindungan yang maksimal dari penyidik selama anak tersebut berada didalam 

tahanan. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh penyidik tersebut, 

diantaranya adalah : 

4.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Diri Pribadi, Kehormatan, 

dan Hak Miliknya 

Perlindungan atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan martabat 

dan hak miliknya juga diatur dalam Peraturan PBB melalui Resolusi Majelis PBB 

Nomor 45/133, tentang Perlindungan Remaja yang Kehilangan Kebebasannya, 

dalam point 13 menyebutkan: 

Para remaja yang dihilangkan kebebasannya tidak boleh untuk alasan 

apapun yang berkaitan dengan status mereka diingkari hak-hak sipil, 

ekonomi, politik sosial atau budaya yang berhak mereka miliki berdasarkan 

hukum nasional atau internasional dan sesuai dengan penghilangan 

kebebasannya. 
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Menurut Ajun Komisaris Polisi Kumarsini, SH selaku penaggung jawab 

penempatan tahanan dan perawatan tahanan, Polisi dalam melakukan 

perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, dan hak milik dari tersangka anak 

itu sejauh ini sudah cukup baik.Beliau juga menyatakan bahwa tersangka anak 

yang berada dalam tahanan tersebut harus dilindungi hak pribadinya sebagai 

seorang anak yang masih butuh pendidikan dan pembinaan serta harus juga 

dilindungi kehormatan dan hak miliknya. Lebih lanjut Ajun Komisaris Polisi 

Kumarsini, SH, menyebutkan dalam wawancaranya bahwa : 

Sebenarnya untuk perlindungan terhadap hak diri pribadi, kehormatan, dan 

hak milik dari anak itu sudah cukup baik di polrestebes semarang. Kita 

sebagai polisi sebenarnya terus melindungi anak dari berbagai hal di dalam 

tahanan.Baik itu terhadap pribadinya, kehormatan, serta hak miliknya.Untuk 

perlindungan terhadap pribadi, kita selalu mengupayakan supaya anak yang 

berada di dalam tahanan tersebut tidak mengalami suatu tekanan atau 

gangguan dari orang dewasa, jadi petugas selalu mengawasi hal tersebut. 

Kemudian untuk perlindungan kehormatannya, hampir sama dengan yang 

tadi saya sebutkan bahwa apabila kita sudah menjaga pribadi dari anak 

tersebut otomatis kehotmatan dari anak tersebut juga sudah kita lindungi. 

Dan untuk perlindungan terhadap hak miliknya, kita memang tidak 

mengijinkan anak tersebut untuk membawa barang-barang pribadi kedalam 

tahanan.Akan tetapi untuk pakaian, itu kita ijinkan.Walaupun sudah ada 

baju tahanan yang disediakan oleh polisi di ruang tahanan, tetapi apabila 

anak tersebut ingin membawa pakaian ganti seperti pakaian dalam, itu kita 

ijinkan dan dititipkan kepada petugas jaga. (Hasil wawancara dengan 

Kumarsini, Selasa tanggal 26 April 2011 pukul 10.05 WIB di Polrestabes 

Semarang) 

Hal ini menegaskan bahwa manusia memiliki hak yang menyatakan bahwa 

diri, keluarga dan kehormatan dan martabat serta hak milik seseorang harus 

dilindungi. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 12 

Ayat (2) maupun International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 

Pasal 17 Ayat (1) dinyatakan bahwa urusan pribadi, keluarga, rumah kehormatan 

dan nama baik setiap orang tidak boleh diganggu secara sewenang-wenang. 
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Bahkan campur tangan atau serangan yang mungkin terjadi terhadap hak-hak anak 

tersebut baik dalam DUHAM maupun ICCPR menyatakan dengan tegas bahwa 

setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Instrumen hukum 

dalam negeri yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tentu saja memiliki ketentuan yang 

melindungi kepentingan-kepentingan yang telah diakui secara universal. 

Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang 

dibawah kekuasaannya merupakan hak setiap orang. Bahkan KUHP yang 

sekarang berlaku memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan itu 

dalam bentuk pemberian ancaman hukuman kepada perbuatan yang dianggap oleh 

Undang-undang ini sebagai kejahatan karena merugikan orang lain. 

Ketika hal ini penulis tanyakan kepada PD (Anak mantan narapidana yang 

juga pernah mengalami penahanan) dia menyebutkan bahwa : 

Saya merasa biasa saja ketika berada di ruang tahanan, perasaan tidak 

tenang dan cemas selalu ada tetapi tidak terlalu besar.Saya hanya berdoa 

supaya ini cepat berakhir.Orang tua saya juga sering menjenguk saya ketika 

berada diruang tahanan.Kalau untuk milik pribadi, kami tidak diperbolehkan 

untuk membawa barang-barang pribadi ke ruang tahanan.Tidak ada barang 

yang boleh dibawa. (Hasil wawancara dengan anak mantan narapidana yang 

juga pernah mengalami penahanan, Jumat tanggal 12 Agustus 2011 pukul 

10.05 WIB) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polrestebes Semarang terhadap anak 

yang sedang berada dalam tahanan, bahwa pada dasarnya polisi memberikan 

perlindungan hukum terhadap diri pribadi, kehormatan, dan hak miliknya kepada 

anak, dimana disebutkan bahwa tersangka anak yang berada dalam tahanan 

tersebut harus dilindungi hak pribadinya sebagai seorang anak yang masih butuh 

pendidikan dan pembinaan serta harus juga dilindungi kehormatan dan hak 
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miliknya (Lihat hasil wawancara). Akan tetapi dari hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti, perlindungan pribadi, kehormatan, martabat dan hak milik 

anak yang berada dalam tahanan tersebut belum terpenuhi dengan baik.Terutama 

dalam hal hak milik pribadi, dimana anak tahanan tidak diperbolehkan membawa 

barang-barang pribadi kedalam ruang tahanan. Padahal dalam Peraturan PBB 

melalui Resolusi Majelis PBB Nomor 45/133, tentang perlindungan remaja yang 

kehilangan kebebasannya, seorang anak diperbolehkan membawa barang-barang 

pribadi, seperti terlihat dalam peraturan PBB Nomor 35 : 

Pemilikan barang-barang pribadi adalah unsur dasar hak privasi dan penting 

untuk kesejahteraan psikologis remaja.Hak remaja untuk memiliki barang-

barang pribadi dan untuk tempat penyimpanan barang-barang itu harus 

diakui dan dihormati. 

Sementara dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang 

Pemasyarakatan, tidak mencantumkan perlindungan seorang anak tahanan tentang 

pengaturan barang-barang pribadi, hanya disebutkan berhak mendapatkan 

perawatan, baik rohani maupun jasmani. 

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Peradilan Anak, juga 

tidak menyebutkan secara rinci dan jelas, Pasal 60 Ayat (2) hanya  menyebutkan 

bahwa : 

Anak yang ditempatkan di Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 

berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan 

kemapuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perUndang-undangan 

yang berlaku. 
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Atas ketidakjelasan aturan inilah sebenarnya yang kadang-kadang membuat 

pihak polisi masih bingung untuk menetapkan apakah barang-barang milik pribadi 

dari tersangka anak bisa atau tidak untuk dibawa kedalam ruang 

tahanan.Akibatnya polisi tidak banyak melindungi hak milik tersangka anak yang 

sedang ditahan. Padahal dalam Peraturan PBB melalui Resolusi Majelis PBB 

Nomor 45/133 tentang perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya, 

sangat jelas mengatur tentang kepemilikan barang-barang pribadi tersangka anak 

didalam tahanan, dimana dijelaskan bahwa Pemilikan barang-barang pribadi 

adalah unsur dasar hak privasi dan penting untuk kesejahteraan psikologis remaja. 

Hak remaja untuk memiliki barang-barang pribadi dan untuk tempat penyimpanan 

barang-barang itu harus diakui dan dihormati. 

4.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perlakuan  

Diskriminasi 

Perspektif disiplin Hak Asasi Manusia secara jelas mendeklarasikan 

bahwa hak anak juga adalah Hak Asasi Manusia, sehingga jelas pertautan  

kewajiban negara untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak 

dengan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. 

Komite Hak Asasi Manusia (The Human Rights Committee), melalui 

Komentar Umum Nomor 18 (General Comment) pada Tahun 1989, menekankan 

bahwa prinsip”non diskriminasi”semestinya ditampakkan dalam tataran 

implementasi.  Kesajajaran di muka hukum dan kesamaan perlindungan hukum 

tanpa diskriminasi, menjadi basis dan prinsip umum bagi upaya perlindungan 

anak.Untuk mendefinisikan pengertian diskriminasi, kemudian Komite mengutip 
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Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial(International 

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination).Yang 

menyatakan bahwa : 

Suatu pembedaan, pengucilan, pembatasan atau pilihan berdasarkan ras, warna 

kulit, keturunan atau asal usul etnik atau kebangsaan, yang bertujuan atau 

berakibat mencabut atau mengurangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak-

hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, dalam suatu kesederajatan, di bidang 

pilitik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang-bidang kehidupan kemasyarakatan 

lainnya.(Hasil wawancara dengan anak mantan narapidana yang juga pernah 

mengalami penahanan, Jumat tanggal 12 Agustus 2011 pukul 10.05 WIB) 

 

Terhadap perlindungan ini Ajun Komisaris Polisi Kumarsini, SH, menyebutkan 

dalam wawancaranya bahwa : 

Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam tahanan itu anak mempunyai hak-

hak yang harus kita penuhi seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang 

dan KUHAP. Jadi kita juga di Polrestabes ini menerapkan hal yang sama 

dengan apa yang dikatakan oleh Undang-undang dan KUHAP terhadap 

semua anak tanpa terkecuali dan tanpa ada diskriminasi. Sejauh ini 

sebenarnya perlindungan untuk anak dalam tahanan terhadap perlakuan 

yang diskriminasi ini sudah kita laksanakan dengan baik.Kita tidak pernah 

membeda-bedakan satu tahanan dengan tahanan lainnya. Semuanya kita 

perlakukan sama, dan didalam Undang-undang juga menyatakan demikian. 

Jadi kita harus menerapkan apa yang dikatakan oleh Undang-undang. (Hasil 

wawancara dengan Kumarsini, Selasa tanggal 26 April 2011 pukul 10.05 

WIB di Polrestabes Semarang) 

Ketika hal ini penulis tanyakan kepada PD (Anak mantan narapidana yang juga 

pernah mengalami penahanan) dia menyebutkan bahwa : 

Semua anak yang ditahan itu yang saya lihat diperlakukan sama, hanya saja 

kalau ada anak yang begitu nakal dan suka bikin onar, itu diawasi ketat 

sama petugas supaya tidak membuat gaduh sama teman-temannya. (Hasil 

wawancara dengan anak mantan narapidana yang juga pernah mengalami 

penahanan, Jumat tanggal 12 Agustus 2011 pukul 10.05 WIB) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polrestebes Semarang terhadap anak 

yang sedang berada dalam tahanan, bahwa polisi juga memberikan perlindungan 

hukum terhadap anak dari perlakuan diskriminasi. Disebutkan bahwa setiap anak 
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yang berada dalam tahanan mempunyai sejumlah hak-hak yang sama dan 

diberlakukan tanpa adanya diskriminasi. Semua orang sama di depan hukum dan 

berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Hal ini menurut 

penulis sudah sejalan dengan amanat yang tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi 

PBB tentang Hak Asasi Manusia (HAM) atau Universal Independent of Human 

Righ yang dicetuskan dan telah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 10 

Desember 1948, yang menyebutkan bahwa : 

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum 

yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama 

terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, 

dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini. 

Hal ini dipertegas juga dalam Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak yang 

dicetuskan pada tanggal 2 September 1990 dan telah diratifikasi oleh Indonesia 

melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa : 

Negara-negara pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang 

dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam 

yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan 

ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau 

pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, 

cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali 

hukum anak. 

Dengan demikian perlindungan hukum yang telah diberikan oleh polisi 

terhadap anak dari perlakuan diskriminasi telah terlaksana dengan baik, dimana 

anak senantiasa dilindungi hak-hak pribadinya mulai dari anak tersebut di proses 

di penyidikan sampai ditahan tanpa adanya diskriminasi. Hal ini menurut penulis 

sudah sejalan dengan apa yang telah dikemukan oleh Arif Gosita dalam bukunya, 

yang menyebutkan bahwa : 
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Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

(Gosita 1989:26) 

Sehingga dengan adanya sejumlah peraturan yang telah menjamin 

kebebasan anak dan perlakuan yang sama didepan hukum, maka diharapkan 

segala tindakan yang bersifat diskriminasi terhadap anak bisa diminimalisir. 

4.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terkait Dengan Surat 

Menyurat Termasuk Sarana Elektronik dan Komunikasi 

Lainnya. 

Setiap tahanan yang berada di tahanan diberikan hak untuk melakukan 

komunikasi dengan teman-temannya atau keluarganya melalui surat. Keadaan di 

tahanan Polrestabes Semarang dari hasil pengamatan peneliti, sarana untuk 

berkomunikasi dengan keluarga, teman atau pengacara dari anak tahanan cukup 

baik.Surat menyurat dan besukan diberikan tanpa pembatasan yang berarti. 

Banyak anak yang berkomunikasi dengan keluarganya ketika berada di tahanan 

dengan berkirim surat dan ada juga yang berkomunikasi dengan telepon. Akan 

tetapi untuk sekarang ini, anak cenderung tidak tertarik untuk berkirim surat. 

Mereka lebih suka berkominikasi dengan menggunakan telepon. Biasanya apabila 

ingin berkomunikasi dengan telepon, bisa menggunakan telepon kantor dengan 

ijin terlebih dahulu dan tentunya dengan alasan yang sangat penting. Dan selain 

itu terkadang ada juga petugas jaga dari polisi yang rela meminjamkan telepon 
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selulernya kepada anak untuk sekedar mengirim pesan atau berkomunikasi dengan 

waktu yang singkat. 

Dari hasil wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi Kumarsini, SH. 

Beliau menyebutkan bahwa untuk perlindungan anak yang berhubungan dengan 

surat menyurat termasuk sarana elektronik sudah cukup baik dan bahkan 

memuaskan bagi anak. Hal ini tercermin dari kebebasan anak untuk dijenguk 

setiap hari, berkirim surat, dan juga apabila ingin menggunakan sarana telepon 

untuk berkomunikasi dengan keluarga, pihak polisi selalu siap membantu akan 

tetapi harus dengan alasan yang bisa diterima dan besifat penting. Berikut petikan 

hasi wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi Kumarsini, SH selaku penanggung 

jawab penempatan tahanan dan perawatan tahanan anak. 

Jadi, untuk perlindungan anak yang berhubungan dengan surat menyurat 

termasuk sarana elektronik saya kira sudah cukup baik untuk para tahanan 

anak di Polrestabes Semarang ini. Kita selalu memberikan kebebasan 

kepada mereka untuk berinteraksi dengan keluarga dan teman-

temannya.Dalam hal dibesuk, mereka kita berikan waktu sekitar 10 menit 

untuk berkomunikasi dengan penjenguk mereka. Dalam hal surat menyurat 

juga kita bebaskan, walaupun hal ini jarang digunakan oleh anak, karena 

mungkin mereka sering dijenguk oleh keluarganya. Akan tetapi untuk anak 

yang keluarganya jauh dan jarang dibesuk, mereka sering berkirim surat 

untuk sekedar memberikan kabar kepada keluarganya bahwa dia dalam 

keadaan sehat di tahanan. Dalam hal sarana elektronik, anak juga kadang-

kadang kita ijinkan untuk berkomunikasi dengan keluarganya melalui 

telepon kantor. Misalnya, selama 15 hari di tahanan, anak tersebut tidak 

pernah dijenguk oleh keluarganya, maka kita berikan ijin untuk 

menggunakan telepon kantor kepada anak tersebut untuk berkomunikasi 

dengan keluarganya. Jadi kita selalu mengupayakan untuk memberikan 

perlindungan kepada mereka, karena bagaiamanapun mereka masih 

tergolong anak.Dan anak pada hakekatnya harus dilindungi. (Hasil 

wawancara dengan Kumarsini, Selasa tanggal 26 April 2011 pukul 10.05 

WIB di Polrestabes Semarang) 

Ketika hal ini penulis tanyakan kepada PD (Anak mantan narapidana yang juga 

pernah mengalami penahanan) dia menyebutkan bahwa : 
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Selama saya diruang tahanan itu, saya tidak penah berkirim surat kepada 

keluarga. Karena memang orangtua saya cukup sering berkunjung keruang 

tahanan. Jadi saya tidak perlu lagi berkirim surat. Untuk teman-teman yang 

lain juga hampir tidak pernah mengirim surat. Mereka takut suratnya tidak 

disampaikan ketujuan.Mereka hanya sering meminjam telepon seluler 

petugas untuk sekedar mengirimkan pesan kepada keluarganya untuk 

dijenguk. (Hasil wawancara dengan anak mantan narapidana yang juga 

pernah mengalami penahanan, Jumat tanggal 12 Agustus 2011 pukul 10.05 

WIB) 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di Polrestebes Semarang terhadap 

anak yang sedang berada dalam tahanan, bahwa perlindungan hukum terhadap 

anak yang berhubungan dengan surat menyurat termasuk sarana elektronik yang 

diberikan oleh polisi terhadap anak yang sedang berada dalam tahanan sudah 

cukup maksimal. Dimana anak tahanan diberikan hak dan dilindungi untuk 

melakukan komunikasi dengan keluarga atau teman-temannya dengan 

mengirimkan surat atau berkomunikasi dengan telepon. 

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

tidak ada Pasal yang khusus mengatur tentang kebebasan berkomunikasi. 

Sedangkan dalam Peraturan PBB melalui Resolusi Majelis PBB Nomor 45/133, 

tentang perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya, dalam Pasal 59 

disebutkan bahwa setiap cara harus disediakan untuk menjamin bahwa para 

remaja memiliki cukup hubungan dengan dunia luar, para remaja harus diijinkan 

berhubungan dengan keluargannya, teman-temannya, dan orang lain atau 

organisasi-organisasi luar. Dari kenyataan di lapangan maka untuk perlindungan 

yang berhubungan dengan surat menyurat dan sarana elektronik ini sudah 

terpenuhi dengan baik karena para anak dapat berhubungan dan tidak dibatasi 

sejauh tidak lepas dari segi keamanan.  
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4.1.4 Perlindungan Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Penghukuman 

atau  Perlakuan yang Kejam dan Tidak Manusiawi serta 

Merendahkan Drajat dan Martabat Kemanusiaan. 

Setiap manusia dilahirkan sama, tidak ada yang mempunyai kedudukan 

yang lebih tinggi dari yang lain, sehingga tidak ada hak dari seseorang untuk 

menyiksa, menghukum atau memperlakukan orang lain secara tidak manusiawi 

serta merendahkan drajat dan martabat kemanusiaannya. Dalam Peraturan PBB 

Nomor 45/133, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden 

Nomor 10 Tahun 1990 tanggal tentang perlindungan remaja yang kehilangan 

kebebasannya, Nomor 67 ditetapkan bahwa : 

Penggunaan kekerasan penyiksaan kepada anak-anak di penjara untuk 

tujuan apapun harus dilarang kecuali jika semua cara pengendalian telah 

dilaksanakan dan dicoba, tetapi gagal, dan secara tegas diatur serta dirinci 

oleh Undang-undang dan Peraturan. Cara-cara ini pun tidak boleh 

menimbulkan penghianaan dan pelecehan martabat, digunakan terbatas 

untuk jangka waktu sependek mungkin. 

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Ajun Komisaris Polisi Kumarsini, SH 

selaku penaggung jawab penempatan tahanan dan perawatan tahanan anak 

Polrestabes Semarang, beliau menyebutkan bahwa telah dihimbau kepada seluruh 

petugas jaga tahanan untuk tidak melakukan penyiksaan ataupun pelecehan 

kepada para tahanan khususnya tahanan anak. Jika terjadi demikian kemungkinan 

akan diberikan sanksi. Namun sampai saat ini belum pernah ada petugas jaga 

ruang tahanan yang diberi sanksi karena melakukan penyiksaan atau pelecehan, 

hanya berupa teguran lisan saja. 
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Ketika hal ini penulis tanyakan kepada PD (Anak mantan narapidana yang juga 

pernah mengalami penahanan) dia menyebutkan bahwa : 

Kalau untuk penyiksaan, itu tidak pernah saya alami ketika saya berada 

diruang tahanan. Kalau kita berkelakuan baik selama berada diruang 

tahanan, maka kita tidak akan diganggu oleh tahanan dewasa maupun 

petugas. Akan tetapi kalau suka membuat onar dan keributan maka akan 

dihukum oleh petugas. Hukumannya bisa dibentak, disuruh push-up, sit-up, 

dan bisa juga disuruh membersihkan selokan.(Hasil wawancara dengan anak 

mantan narapidana yang juga pernah mengalami penahanan, Jumat tanggal 

12 Agustus 2011 pukul 10.05 WIB) 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Ruang tahanan 

Polrestabes Semarang, Perlakuan dari petugas jaga tahanan maupun dari tahanan 

dewasa terhadap tahanan anak masih terdapat pelanggaran Hak Asasi 

Manusia.Misalnya, ketika anak-anak bermain dan akhirnya timbul perkelahian 

antar mereka, maka petugas segera memberikan hukuman fisik kepada anak-anak 

tersebut. Padahal dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa : 

Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, 

atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 

Sehingga menurut penulis hal ini bukan merupakan fungsi yang mendidik 

tetapi akan menimbulkan trauma dan rasa tertekan pada anak-anak yang akan 

mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Padahal seorang anak masih 

membutuhkan sarana untuk bermain dan berkreasi. 

Pada kenyataannya meskipun seseorang anak telah melakukan perbuatan 

tercela sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, hak-haknya sebagai 

Warga Negara tidaklah terhapus atau hilang.Sesuai dengan kedudukannya sebagai 

manusia dilahirkan merdeka dan bermartabat, maka seorang anak yang berada 
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dalam tahanan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Hal ini jelas diatur 

dalam Prosedur penghukuman dalam Peraturan PBB melalui Resolusi Majelis 

PBB Nomor 45/133, tentang perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya, 

Nomor 66 yang menyatakan bahwa : 

Tindakan penghukuman harus mempertahankan kepentingan keamanan dan 

kehidupan masyarakat yang teratur dan harus konsisten dengan 

penghormatan martabat yang melekat pada remaja itu dengan tujuna dasar 

pengasuhan pada fasilitas pemasyarakatan yaitu menanamkan rasa keadilan, 

harga diri, dan penghormatan bagi hak-hak asasi dasar setiap orang. 

Sedangkan didalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa : 

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Dan didalam pasal 16 juga disebutkan bahwa : 

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 

4.2 Penerapan Hak-Hak Anak dalam hal Penahanan yang 

Diberikan oleh Penyidik di Polrestabes Semarang  

Dalam menjalani penahanan, tidak lepas adanya hubungan antara para 

tersangka dengan penyidik, penyidik pembantu, dan polisi lainnya khususnya 

petugas penjaga tahanan.Hubungan-hubungan ini dapat diwarnai dengan berbagai 

kegiatan yang berhubungan dengan hak-hak tersangka anak selama menjalani 

penahanan. Adapun hak-hak tersangka anak di dalam penahanan yang diatur 

dalam Undang-undang dalam pelaksanaannya dapat kita tinjau yaitu : 
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4.2.1 Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasihat 

hukumnya 

Dalam wawancara penulis dengan Briptu Wita Anggraeny, selaku 

penyidik Anak yang bertugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), 

bahwa beliau menyebutkan hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi 

penasihat hukumnya, dalam penarapannya sudah baik di Polrestabes Semarang. 

Lebih lanjut dalam wawancaranya beliau menyebutkan bahwa : 

Jadi sebenarnya untuk  Hak tersangka anak yang ditahan untuk 

menghubungi penasihat hukumnya tidak ada masalah di Polrestabes ini. 

Kita selalu memberikan waktu kepada para penasihat hukum dari anak 

untuk menjenguk kliennya tersebut.Karena memang itu adalah hak 

mereka.Bahkan setiap pemeriksaan atau penyidikan lanjutan kita selalu 

menghubungi penasihat hukum dari si anak tersebut.Ini supaya semuanya 

transparan, dan tidak ada yang direkayasa mengenai keterangan dari anak 

tersebut sewaktu penyidikan. Bahkan, kadang-kadang apabila penasehat 

hukum dari anak tersebut berhalangan datang, maka kita akan memanggil 

dari pihak LSM yang berkecimpung di bidang anak untuk mendampingi 

anak tersebut. Kalau untuk tahanan anak yang berkebangsaan asing, di 

Polrestebes ini belum pernah ada.(Hasil wawancara dengan Anggraeny, 

Rabu tanggal 4 April 2011 pukul 10.05 WIB di Polrestabes Semarang) 

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Ira selaku Kordinator yang mengurusi anak 

yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

SETARA, beliau menyebutkan dalam wawancaranya bahwa : 

Pada dasarnya memang untuk Hak tersangka yang ditahan untuk 

menghubungi penasihat hukumnya, menurut pengalaman kami 

mendampingi anak di Polrestabes Semarang sudah cukup baik dalam 

penerapannya.Jadi penesehat hukum dari anak diberi kebebasan untuk 

mendampingi anak mulai dari penyidikan, penahanan, sampai ke 

pelimpahan ke tingkat kejaksaan. (Hasil wawancara dengan Ira, Kamis 

tanggal 12 Mei 2011 pukul 08.45 WIB di Kantor LSM “ SETARA”) 

 

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Darmawan yang menyatakan bahwa : 

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan atau kegiatan memberikan 

perlindungan, pertolongan dan pembelaan atas sesuatu hal mendasar yang 
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berdasarkan pada peraturan-peraturan hukum formal dan material terhadap 

perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang timbul dari 

dan untuk kepentingan anak, yang dalam hal ini adalah khusus mengenai 

perlindungan dalam hal penahanan anak di tingkat pernyidikan. (Darmawan 

1997:9) 

Hak ini diatur dalam Pasal 57 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) dan Pasal 51 Ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak. Adapun bunyi dari Pasal 57 Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP)  adalah sebagai berikut : 

(1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi 

penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. 

(2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan, 

penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan 

negaranya dalam menghadapi proses perkarannya. 

Sedangkan dalam Pasal 51 Ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Pengdilan Anak, menyebutkan bahwa : 

(1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan 

bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam 

waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang 

ditentukan dalam Undang-undang ini.  

(2) Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan 

langsung dengan penasehat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh 

pejabat yang berwenang. 

Maksudnya adalah para tersangka yang menggunakan penesehat hukum 

dalam membela kasusnya diberikan hak untuk menghubungi penasehat 

hukumnya.Keperluan untuk menghubungi penasehat hukumnnya disampaikan 

kepada petugas jaga tahanan yang kemudian meneruskan kepada penyidik 

pembantu yang menangganinya. Bagi tersangka yang berkebangsaan asing yang 

ditahan, diberikan hak untuk menghubungi dan berhubungan serta berbicara 
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dengan perwakilan negarannya dalam pemeriksaan proses perkarannya maupun 

tidak. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polrestebes Semarang, bahwa 

untuk penerapan hak tersangka anak yang ditahan untuk menghubungi penasihat 

hukumnya, sudah diterapkan dengan baik oleh penyidik.Dimana diberikan ruang 

yang cukup bebas kepada penasehat hukum maupun kepada tersangka anak untuk 

berkomunikasi dan berkonsultasi baik sewaktu anak berada di dalam ruang 

tahanan maupun sewaktu anak tersebut dilakukan penyidikan oleh penyidik. Hal 

ini merupakan suatu bentuk perwujudan dari amanat Pasal 66 Ayat (6) Undang-

undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan 

bahwa : 

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan 

hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya 

hukum yang berlaku. 

4.2.2 Hak tersangka mendapat kunjungan dokter pribadinya. 

Menurut Perwira Urusan Tahanan dan Barang Bukti (TAHTI), Ajun 

Komisaris Polisi Kumarsini, SH, beliau belum pernah menemukan anak tahanan 

yang mempunyai dokter pribadi, sehingga untuk penerapan dari hak ini hampir 

tidak pernah di Polrestabes Semarang. Adapun tindakan yang diambil sewaktu 

anak tahanan sakit adalah memberikan pertolongan pertama kepada anak di dalam 

tahanan, dan kemudian apabila mendesak maka akan segera dirujuk kedokter 

untuk berobat. Lebih lengkap dalam wawancaranya beliau menyebutkan bahwa : 
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Untuk Hak tersangka mendapat kunjungan dokter pribadinya belum pernah 

terjadi di Polrestabes ini.Setidaknya selama saya bertugas disini saya belum 

pernah menemukan ada anak tahanan yang mempunyai dokter pribadi. 

Walaupun sebenarnya Undang-undang memerintahkan demikian, akan 

tetapi untuk realisasinya belum pernah terjadi disini. Adapun tindakan dari 

pihak kita sendiri ketika menangani anak yang sakit di tahanan adalah 

memberikan pertolongan pertama kepada si anak tersebut di dalam 

tahahanan. Kemudian apabila sakitnya memang parah, seperti sakit bawaan 

sebelum jadi tersangka maka dari pihak kita akan langsung merujuknya ke 

dokter. (Hasil wawancara dengan Kumarsini, Rabu tanggal 4 April 2011 

pukul 13.05 WIB di Polrestabes Semarang 2011) 

Ketika hal ini penulis tanyakan kepada PD (Anak mantan narapidana yang juga 

pernah mengalami penahanan) dia menyebutkan bahwa : 

Selama saya diruang tahanan itu, saya tidak penah melihat ada tahanan yang 

mempunyai dokter sendiri.Yang saya perhatikan kalau ada anak yang sakit 

biasanya mereka hanya minum obat biasa saja, jadi tidak ada yang pakai 

dokter pribadi untuk pengobatannya.(Hasil wawancara dengan anak mantan 

narapidana yang juga pernah mengalami penahanan, Sabtu tanggal 13 

Agustus 2011 pukul 10.05 WIB) 

Hak tersangka ini diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), yang berbunyi : 

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi 

dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan 

baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. 

Pasal ini memberikan hak kepada anak untuk mendapatkan kunjungan 

dokter pribadi bagi tahanan anak yang mempunyai dokter pribadi. Dari hasil 

pengamatan, hak tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 58 KUHAP ini, tidak 

pernah digunakan oleh tersangka anak selama berada dalam tahanan karena 

memang rata-rata anak yang pernah ditahan di Polrestabes Semarang tidak pernah 

ada yang punya dokter pribadi. Sehingga untuk penerapan Pasal 58 Kitab 
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Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini tidak bisa diteliti dan dilihat 

penerapannya di Polrestabes Semarang. 

4.2.3 Hak tersangka yang dikenakan penahanan untuk 

diberitahukan tentang penahanan dirinya, atau kepada 

keluargannya atau orang asing yang serumah dengan 

tersangka. 

Dalam keterangannya, Briptu Wita Anggraeny, selaku penyidik Anak 

yang bertugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), menyatakan 

bahwa : 

Hak tersangka yang dikenakan penahanan untuk diberitahukan tentang 

penahanan dirinya, atau kepada keluargannya atau orang asing yang 

serumah dengan tersangka memang harus dilakukan oleh penyidik. Setiap 

anak yang akan ditahan otomatis harus dibuatkan surat penahanannya 

terlebih dahulu oleh penyidik, kemudian surat tahanan tersebut dikirimkan 

kepada keluarga anak tersebut sebagai pemberitahuan bahwa anak tersebut 

akan dilakukan penahanan. Ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh 

penyidik sebelum melakukan penahanan, karena apabila tidak ada surat 

tersebut maka kita bisa dituntut atau dipraperadilankan. (Hasil wawancara 

dengan Anggraeny, Rabu tanggal 4 April 2011 pukul 10.05 WIB di 

Polrestabes Semarang) 

Ketika hal ini penulis tanyakan kepada PD (Anak mantan narapidana yang juga 

pernah mengalami penahanan) dia menyebutkan bahwa : 

Kalau untuk pemberitahuan, saya memang diberitahukan oleh polisi untuk 

ditahan di penjara.Suratnya juga saya tandatangan. Tapi saya tidak 

dijelaskan apakah yang saya tandatangan itu surat tahanan. Saya hanya 

disuruh tandatangan saja.(Hasil wawancara dengan anak mantan narapidana 

yang juga pernah mengalami penahanan, Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 

pukul 10.05 WIB). 

Hak tersangka ini diatur dalam Pasal 59 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), yang berbunyi : 
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Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan 

tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua 

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluargannya atau 

orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain 

yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk 

mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. 

Maksudnya adalah tersangka anak ketika akan ditahan harus diberitahukan 

terlebih dahulu tentang penahanannya termasuk kepada keluargannya atau orang 

yang serumah dengan tersangka. Menurut pengamatan dan wawancara yang 

dilakukan oleh penulis tentang hak anak ini di Polrestabes Semarang, bahwa para 

penyidik dalam melakukan penahanan terhadap tersangka anak. Sebelumnya, 

harus mengajukan surat penahanan terlebih dahulu kepada Kasat Serse, kemudian 

Kasat Serse tanda tangan, setelah itu maka tersangka akan diberitahu oleh 

penyidik mengenai penahanannya dan tersangka mendapat satu lembar surat 

penahanannya dimana dalam surat perintah penahanan tersebut harus juga 

ditandatangani oleh tersangka. Kemudian keluarga tersangka diberikan surat 

pemberitahuan tentang penangkapan dan penahanan tersangka, yang dikirim 

melalui kurir atau melalui pos. 

Keterlambatan penerimaan surat pemberitahuan penagkapan dan penahanan 

tersangka kepada keluargannya, dapat berdampak negatif kepada penyidik atau 

penyidik pembantu. Yaitu keluarga tersangka atau tersangka sendiri dapat 

menuntut polisi, bahwa penangkapan dan penahanan tidak sah demi hukum 

karena tidak ada surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan tersangka. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polrestebes Semarang, bahwa untuk 

penerapan hak tersangka anak yang ditahan untuk diberitahukan tentang 

penahanan dirinya, atau kepada keluargannya atau orang asing yang serumah 
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dengan tersangka sudah diterapkan dengan baik oleh penyidik. Dimana setiap 

anak yang akan ditahan oleh penyidik harus diberitahukan terlebih dahulu kepada 

pihak keluarga atau sanak saudara dari anak tersebut melalui surat penahanan 

yang dikirimkan langsung ke pihak keluarga. Pada dasarnya penerapan hak ini 

harus wajib dilakukan oleh penyidik karena mengingat surat penahanan sendiri 

adalah suatu kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-undang untuk dikirimkan 

oleh penyidik kepada keluarga sebagai suatu pemberitahuan bahwa anak tersebut 

akan dilakukan penahanan dengan alasan-alasan yang sudah tertulis di surat 

penahanan tersebut. Hal ini juga untuk menghindari adanya langkah hukum yakni 

praperadilan yang dilakukan oleh keluarga apabila surat penahanan dari anak 

tidak dikirimkan kepada keluarga. 

4.2.4 Hak tersangka anak untuk menghubungi dan mendapatkan 

kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan 

kekeluargaan dengan tersangka untuk mendapatkan 

jaminan penangguhan penahanan. 

Terhadap hak ini, Briptu Wita Anggraeny, selaku penyidik Anak yang 

bertugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), menyatakan bahwa : 

Hak anak untuk mendapat jaminan penangguhan penahanan sebenarnya kita 

serahkan sepenuhnya kepada penasehat hukum anak yang mengurusnya.Dan 

pada dasarnya kita juga punya pertimbangan dalam menangguhkan 

penahanan anak.Seperti Tersangka anak yang ditahan pada umummnya 

masih sekolah, itu kita berikan penangguhan apabila memang diminta oleh 

penasehat hukum atau pihak keluargannya. Pada intinya kita sebenarnya 

tidak ingin menahanan anak kalau anak tersebut masih sekolah, itu harus 

kita pikirkan matang-matang tentang masa depan anak tersebut nantinya. 

(Hasil wawancara dengan Anggraeny, Rabu tanggal 4 April 2011 pukul 

10.05 WIB di Polrestabes Semarang) 



59 

 

Akan tetapi hal ini dibantah oleh Ira, selaku Kordinator yang mengurusi 

anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

SETARA, beliau menyebutkan dalam wawancaranya bahwa : 

Selama pengalaman kami dalam mendampingi anak di Polrestabes 

Semarang, penerapan hak untuk mendapat jaminan penangguhan penahanan 

terhadap anak masihlah terkesan setengah hati. Dalam beberapa kasus anak 

yang ingin dilakukan penangguhan penahanan selalu terkendala dalam hal 

jaminan yang akan diberikan. Terkadang dari pihak penyidik minta 

sejumlah uang untuk jaminan dari penangguhan penahanan tersebut, 

padahal dari pihak keluarga yang tidak mampu secara ekonomi sangatlah 

sulit untuk memenuhi jaminan itu.Padahal anak yang berkonflik dengan 

hukum ini sebenarnya masih bersekolah.Ya mau nggak mau anak tersebut 

harus ditahan.( Hasil wawancara dengan Ira, Kamis tanggal 12 Mei 2011 

pukul 08.45 WIB di Kantor LSM “SETARA”) 

Hak tersangka anak ini diatur dalam Pasal 60 Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi : 

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan 

dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan 

tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan 

penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polrestebes Semarang, bahwa untuk 

penerapan hak tersangka anak yang ditahan untuk menghubungi dan mendapatkan 

kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan tersangka 

untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan dalam penerapannya masih 

kurang maksimal.Dimana untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan 

terhadap tahanan anak masih terlalu prosedural dan berbelit-belit. Dalam beberapa 

kasus anak yang ingin dilakukan penangguhan penahanan selalu terkendala dalam 

hal jaminan yang akan diberikan. Terkadang dari pihak penyidik minta sejumlah 
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uang untuk jaminan dari penangguhan penahanan tersebut, padahal dari pihak 

keluarga yang tidak mampu secara ekonomi sangatlah sulit untuk memenuhi 

jaminan itu.Padahal anak yang berkonflik dengan hukum ini sebenarnya masih 

bersekolah. 

4.2.5 Hak tersangka untuk menerima kunjungan sanak keluarga 

untuk kepentingan kekeluargaan 

Disebutkan oleh Ajun Komisaris Polisi Kumarsini, SH, Pemberian hak 

untuk berhubungan antara tersangka anak yang ditahan dengan keluargaanya telah 

diatur berdasarkan Surat Petunjuk Pelaksana dari Kapolri ( Diklat Jutlak) Nomor 

01/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang waktu berkunjung tahanan/ jam besuk 

ditentukan, yaitu setiap hari senin sampai minggu. Dengan ketentuan pada hari 

senin sampai sabtu jam besuk adalah pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 

15.30 WIB. Sedangkan untuk hari minggu jam besuk dimulai dari pukul 11.00 

WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Masing-masing pembesuk diberikan 

kesempatan 10 menit untuk berkomunikasi dengan tahanan yang dibesuknya. 

Menanggapi hal ini, Ira, selaku Kordinator yang mengurusi anak yang 

berkonflik dengan hukum di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SETARA, 

beliau menyebutkan dalam wawancaranya bahwa : 

Memang sejauh ini Hak tersangka untuk menerima kunjungan sanak 

keluarga untuk kepentingan kekeluargaan sudah cukup baik.Tidak ada 

pungutan-pungutan liar yang diminta sewaktu mau berkunjung.Hanya saja 

waktu yang diberikan untuk mengjenguk tersangka anak sangat relatif 

singkat, yaitu hanya 10 menit.Ini menurut saya kurang efektif, karena 10 

menit itu sangatlah singkat.Apalagi untuk keluarga yang jarang berkunjung, 

ini sangat singkat sekali. (Hasil wawancara dengan Ira, Kamis tanggal 12 

Mei 2011 pukul 08.45 WIB di Kantor LSM “SETARA” 
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Hak tersangka ini diatur dalam Pasal 61 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), berbunyi sebagai berikut : 

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan 

penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak 

keluargannya dalam hak yang tidak ada hubungannya dengan perkara 

tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan 

kekeluargaan. 

Pasal ini memberikan kesempatan kepada keluarga para tersangka untuk 

berhubungan dengan para tersangka anak yang ditahan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polrestebes Semarang, bahwa untuk 

penerapan hak tersangka anak yang ditahan untuk menerima kunjungan sanak 

keluarga untuk kepentingan kekeluargaan sudah cukup baik dalam 

penerapannya.Dimana keluarga dibebaskan untuk mengunjungi tersangka anak 

yang berada dalam tahanan tanpa ada pungutan-pungutan liar dari petugas jaga 

tahanan.Akan tetapi dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti penerapan 

hak ini terkesan setengah hati karena untuk melakukan kunjungan besuk sendiri 

waktunya sangatlah terbatas dan singkat.Dimana untuk setiap kesempatan hanya 

diberikan waktu 10 menit untuk berkomunikasi dengan anak.Menurut peneliti hal 

ini sangatlah kurang baik, karena pada dasarnya anak masih butuh perhatian lebih 

dari keluarga maupun teman-temannya apalagi dalam situasi anak tersebut berada 

dalam tahanan.Seharusnya polisi harus memberikan suatu kebijakan terhadap hal 

ini, karena mengingat waktu untuk berkunjung selam 10 menit sangatlah terbatas 

dan relatif singkat. 
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4.2.6 Hak untuk berkirim dan menerima surat 

Menurut pengamatan yang dilakukan oleh penulis di Polrestabes 

Semarang, ada perbedaan pengertian antara petugas jaga tahanan dengan penyidik 

tersangka tentang proses berkirim dan menerima surat. Petugas jaga tahanan 

memberikan hak kepada tersangka untuk mengirim surat dengan harus melalui 

petugas jaga tahanan. Kemudian diberikan kepada penyidik tersangka yang 

menangani kasusnya, yang selanjutnya dikirim ke tujuan. Sebelum diberikan 

kepada penyidik, isi surat dari tersangka harus diperiksa terlebih dahulu dengan 

alasan keamanan. Sedangkan menurut penyidik, tersangka bebas langsung 

mengirim surat kepada keluargannya baik melalui petugas jaga tahanan maupun 

melalui keluarganya yang membesuk.  

Ketika hal ini ditanyakan kepada, Ira, selaku Kordinator yang mengurusi 

anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

SETARA, beliau menyebutkan dalam wawancaranya bahwa : 

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 KUHAP, tersangka anak sebenarnya 

diberikan kebebasan mengirim surat kepada keluarganya. Surat hanya boleh 

diperiksa isinya oleh petugas apabila ada unsur kecurigaan. Bila tidak ada 

unsur kecurigaan terhadap isi surat itu maka, tidak ada alasan bagi polisi 

untuk melakukan sensor terhadap surat tersebut. Prosedur yang benar bagi 

tersangka dalam mengirim surat adalah bebas melalui siapa saja yang 

dipercaya oleh para tersangka. Namun kadang-kadang ada kekhawatiran 

dalam diri tersangka, apabila mengirim surat melalui petugas jaga tahanan 

suratnya akan disobek sehingga tidak sampai ke tujuaan. Akibatnya 

tersangka lebih senang mengirim surat kepada keluargannya, melalui 

rekannya pada saat besuk tahanan. ( Hasil wawancara dengan Ira, Kamis 

tanggal 12 Mei 2011 pukul 08.45 WIB di Kantor LSM “SETARA”) 

Pada dasarnya untuk hak ini diatur dalam Pasal 62 Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi sebagai berikut: 
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(1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat 

hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak 

keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi 

tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis. 

(2) Surat-Menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan dengan penasehat 

hukumnnya atau sanak keluargannya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut 

umum, hakim, atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat 

cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan. 

(3) Dalam hak surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa 

oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat rumah tahanan negara, 

hal itu diberitahuakan kepada tersangka pengirimnya setelah dibubuhi cap 

yang berbunyi “telah ditilik”. 

Dalam menerima surat dari teman dan sanak saudara tersangka harus 

dijamin kebebasannya. Pemeriksaan atau sensor terhadap surat yang akan diterima 

tersangka hanya boleh dilakukan apabila ada unsur kecurigaan. Namun polisi 

sesuai dengan tugas polisi yang selalu curiga terhadap segala sesuatu, 

memanfaatkan peluang ini untuk selalu memeriksa surat yang masuk melalui pos 

yang ditujukan kepada tersangka. Akbatnya, dalam menerima surat tahanan anak 

lebih banyak memanfaatkan hari besuk tahanan tanpa sepengetahuan petugas jaga 

tahanan. 

Secara garis besar petugas jaga tahanan telah memberikan hak tersangka 

anak untuk mengirim surat walaupun melalui pemeriksaan atau sensor. Undang-

undang mengijinkan petugas untuk mengadakan sensor atau memeriksa isi surat 

yang akan dikirim dan diterima tersangka dalam hal ada unsur kecurigaan. Namun 

dalam pelaksanaannya semua surat yang keluar maupun yang masuk untuk 

tersangka dianggap semua mencurigakan oleh polisi sehingga harus diperiksa 

isinya. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polrestebes Semarang, bahwa untuk 

penerapan hak tersangka anak yang ditahan untuk berkirim dan menerima 
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suratmasih kurang maksimal dalam penerapannya. Polisi masih cenderung 

memeriksa ketat isi surat dari tahanan anak sebelum surat tersebut dikirim. 

Persepsi yang berbeda antara petugas tahanan dan penyidik dalam hal menerima 

surat dari anak juga memberikan kesulitan bagi anak untuk menentukan kepada 

siapa surat tersebut diberikan. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 62 KUHAP, 

tersangka anak sebenarnya diberikan kebebasan mengirim surat kepada 

keluarganya. Surat hanya boleh diperiksa isinya oleh petugas apabila ada unsur 

kecurigaan. Bila tidak ada unsur kecurigaan terhadap isi surat itu maka, tidak ada 

alasan bagi polisi untuk melakukan sensor terhadap surat tersebut. Prosedur yang 

benar bagi tersangka dalam mengirim surat adalah bebas melalui siapa saja yang 

dipercaya oleh para tersangka. Namun kadang-kadang ada kekhawatiran dalam 

diri tersangka, apabila mengirim surat melalui petugas jaga tahanan suratnya akan 

disobek sehingga tidak sampai ke tujuaan. Akibatnya tersangka lebih senang 

mengirim surat kepada keluargannya, melalui rekannya pada saat besuk tahanan. 

4.2.7 Hak tersangka untuk menerima kunjungan rohaniawan 

kedalam ruang tahanan. 

Hari Rabu tanggal 4 April 2011 pukul 13.05 WIB penulis wawancara 

dengan perwira urusan tahanan dan barang bukti (TAHTI), Ajun Komisaris Polisi 

Kumarsini, SH selaku penaggung jawab penempatan tahanan. Penulis diterima di 

ruang kerjanya unit tahanan dan barang bukti dan menjelaskan sebagai berikut : 

Hak tersangka untuk menerima kunjungan rohaniawan kedalam ruang 

tahanan sejauh ini sudah kita upayakan dengan baik.Sebenarnya kita sudah 

punya agenda tentang pemberian siraman rohani kepada para tahanan baik 

itu tahanan dewasa maupun anak-anak setiap minggunya. Setiap jumat bagi 

yang bergama muslim dan minggu buat yang non-muslim. Akan tetapi 
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karena ini sifatnya sukarela bagi para rohaniawan jadi kadang-kadang 

mereka tidak bisa rutin untuk datang dan memberi pencerahan rohani bagi 

para tahanan. (Hasil wawancara dengan Kumarsini, Rabu tanggal 4 April 

2011 pukul 13.05 WIB di Polrestabes Semarang) 

Ketika hal ini penulis tanyakan kepada PD (Anak mantan narapidana yang juga 

pernah mengalami penahanan) dia menyebutkan bahwa : 

Selama saya diruang tahanan itu, saya hanya sekali didatangi oleh 

rohaniawan untuk memberikan ceramah.Selebihnya kami hanya beribadah 

di Masjid yang sudah disediakan.(Hasil wawancara dengan anak mantan 

narapidana yang juga pernah mengalami penahanan, Jumat tanggal 12 

Agustus 2011 pukul 10.05 WIB) 

Hak tersangka ini diatur dalam Pasal 63 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), berbunyi sebagai: 

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima   kunjungan 

dari rohaniawan. 

Maksudnya adalah walaupun didalam tahanan para tersangka diberikan 

kebebasan untuk menyelenggarakan kegiatan agama secara bersama-sama namun 

perlu juga untuk memberikan pencerahan kepada para tahanan melalui para 

rohaniawan yang diundang oleh polisi. 

Di Polrestabes Semarang, kunjungan rohaniawan keruang tahanan untuk 

memberikan bimbingan rohani kepada tahanan, hanya dilaksanakan oleh 

rohaniawan dari agama kristen. Secara umum, penyidik atau penyidik pembantu 

telah memberikan hak kepada para tersangka untuk menerima kunjungan 

rohaniawan, hanya saja terkadang rohaniawan tidak rutin dalam memberikan 

bimbingan rohani kepada tahanan setiap minggunya. 

Memang tidak ada peraturan perundangan yang mewajibkan polisi harus 

menyiapkan rohaniawan untuk memberikan bimbingan rohani kepada seluruh 
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tersangka.Karena itu tidak merupakan kewajiban bagi polisi, maka penyiapan 

rohaniwan dari masing-masing agama tergantung kesukarelaan dari para 

rohaniawan masing-masing agama untuk datang dan memberikan bimbingan 

kepada para tahanan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polrestebes Semarang, bahwa untuk 

penerapan hak tersangka anak  dalam menerima kunjungan rohaniawan kedalam 

ruang tahanan masih kurang baik dalam penerapannya. Kunjungan rohaniawan 

keruang tahanan untuk memberikan bimbingan rohani kepada tahanan, hanya 

dilaksanakan oleh rohaniawan dari agama kristen. Secara umum, penyidik atau 

penyidik pembantu telah memberikan hak kepada para tersangka untuk menerima 

kunjungan rohaniawan, hanya saja terkadang rohaniawan tidak rutin dalam 

memberikan bimbingan rohani kepada tahanan setiap minggunya, karena memang 

sifanya sukarela. 

4.2.8 Hak untuk ditempatkan secara khusus yang diperuntukkan 

bagi tersangka anak 

Polrestabes Semarang pada dasarnya belum memiliki tempat yang khusus 

dipergunakan sebagai tempat penahanan tersangka anak.Tersangka anak yang 

ditahan, diletakkan dalam satu areal dengan tersangka dewasa bahkan apabila 

tahanan sedang banyak maka dicampur dengan tersangka dewasa. 

Menurut perwira urusan tahanan dan barang bukti (TAHTI), Ajun 

Komisaris Polisi Kumarsini, SH, beliau menyebutkan bahwa ruang tahanan yang 

yang sangat kecil dan terbatas membuat hak ini kadang terabaikan. Lebih lengkap 

dalam wawancaranya beliau menyebutkan bahwa : 
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Kita memang kendalanya dari segi fasilitas, dimana tahanan di Polrestabes 

Semarang ini sangat kecil dan terbatas.Jadi mau tidak mau kita harus 

mencampur mereka dengan tahanan dewasa.Karena memang sejauh ini 

belum ada dibangun ruang tahanan yang khusus untuk anak.Mungkin untuk 

kedepan hak ini bisa terpenuhi kalau ruang tahanannya sudah ada dan sudah 

dibangun yang lebih besar.Karena memang sudah lama kita mengusulkan 

ini ke pemerintah untuk memberikan anggaran terhadap hal ini. (Hasil 

wawancara dengan Kumarsini, Rabu tanggal 4 April 2011 pukul 10.05 WIB 

di Polrestabes Semarang) 

Ketika hal ini penulis tanyakan kepada PD (Anak mantan narapidana yang juga 

pernah mengalami penahanan) dia menyebutkan bahwa : 

Kalau untuk ruangan khusus anak itu tidak ada, kami sering satu sel dengan 

tahanan dewasa, itupun bersempit-sempitan.Biasanya kalau untuk satu sel 

ada 12 orang tahanan.(Hasil wawancara dengan anak mantan narapidana 

yang juga pernah mengalami penahanan, Jumat tanggal 12 Agustus 2011 

pukul 10.05 WIB) 

Hak ini diatur dalam Pasal 44 Ayat (6) Undang-undang nomor 3 tahun 1997 

tentang Peradilan Anak, yang berbunyi: 

Penahanan terhadap anak dilaksanakan ditempat khusus untuk anak di 

lingkungan Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahanan Negara, atau 

ditempat tertentu. 

Makna yang terkandung dalam Pasal ini adalah tersangka anak harus 

ditempatkan secara khusus pada bangunan ruang tahanan yang khusus untuk 

menampung tersangka anak. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polrestebes Semarang, Hak yang 

tercantum dalam Pasal ini belum dapat diberikan sepenuhnya oleh Polrestabes 

Semarang kerena terbatasnya sarana ruang tahanan yang tersedia. Polresrabes 

Semarang hanya memiliki satu bangunan ruang tahanan yang terdiri dari 

limabelas ruangan kompleks ruang tahanan, yang berukuran masing-masing 

antara 2 X 4 meter sampai dengan 4 X 4 meter, yang ketiga sisi dindingnya 



68 

 

tertutup rapat dan hanya sisi depan yang terbuat dari teralis besi, yang termasuk 

berfungsi sebagai pintu keluar masuk kamar tahanan tersebut. Dari 15 kamar 

tersebut, 11 (sebelas) kamar untuk tahanan orang umum laki-laki, 2 (dua) Kamar 

untuk tahanan umum perempuan, 2 (dua) kamar untuk tahanan Narkoba, dan 1 

(satu) kamar untuk tahanan anggota Polri. Kapasitas kamar tahanan tersebut 

adalah dihuni oleh 7 (tujuh) orang untuk setiap kamar tahanan umum, dan 5 (lima) 

orang untuk tahanan Polri. Jadi dari data ini bisa dilihat bahwa sama sekali tidak 

ada tempat tahanan khusus yang diperuntukkan untuk tahanan anak. Anak 

cenderung ditempatkan satu tahanan dengan tahanan dewasa. 

4.2.9 Hak untuk ditempatkan secara terpisah dengan tahanan 

dewasa dan hak untuk mendapatkan pelayanan jasmani 

Menurut perwira urusan tahanan dan barang bukti (TAHTI), Ajun 

Komisaris Polisi Kumarsini, SH, beliau menyebutkan bahwa untuk penerapan hak 

ini memang masih belum maksimal.Penyebab dari terabaikannya hak ini juga 

karena ruang tahanan yang tidak memadai untuk menampung anak dalam satu sel 

tahanan. Lebih lengkap dalam wawancaranya beliau menyebutkan bahwa : 

Pengabaian hak-hak ini juga masih berhubungan erat dengan kondisi dari 

ruang tahanan yang sangat terbatas.Kita juga mempunyai rasa kemanusiaan 

dan hati nurani.Tidak mungkin kita menempatkan tahanan anak dengan 

tahanan dewasa kalau memang fasilitas tahanan mendukung untuk 

memberikan ruang tahanan tersendiri bagi anak.Jadi ini lebih kepada 

fasilitas bukan karena perlakuan atau tindakan sengaja yang dilakukan oleh 

polisi. (Hasil wawancara dengan Kumarsini, Rabu tanggal 4 April 2011 

pukul 10.05 WIB di Polrestabes Semarang) 

Ketika hal ini penulis tanyakan kepada PD (Anak mantan narapidana yang juga 

pernah mengalami penahanan) dia menyebutkan bahwa : 
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Untuk dipisahkan dari tahanan dewasa, itu tidak benar.Kami satu sel dengan 

tahanan dewasa, jadi tidak ada pemisahan-pemisahan.Kalau untuk kegiatan 

jasmani, kami biasanya pagi itu senam terlebih dahulu kemudian berjemur 

dan potong rambut untuk tahanan yang berrambut panjang.(Hasil 

wawancara dengan anak mantan narapidana yang juga pernah mengalami 

penahanan, Jumat tanggal 12 Agustus 2011 pukul 10.05 WIB) 

Hak tersangka anak ini diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang berbunyi : 

(3) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. 

(4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus 

tetap dipenuhi. 

Maksudnya adalah tersangka anak yang ditahan oleh polisi selama 

pemeriksaan harus diletakkan secara terpisah dengan tersangka dewasa. Hal ini 

untuk mencegah berlangsungnya proses pembelajaran sosial mengenai kejahatan.  

Idealnya, anak-anak yang berstatus tahanan, (yaitu anak-anak yang masih 

menunggu proses peradilan lebih lanjut, artinya, belum memiliki ketetapan hukum 

atas perkaranya) harus dinyatakan dan diperlakukan sebagai manusia yang tidak 

bersalah. Karena mereka masih anak-anak, maka mestinya tempat penahanan 

tersebut pun khusus untuk anak 

Ketentuan mengenai keharusan tahanan anak berada di dalam tempat 

penahanan yang khusus bagi anak (terpisah dengan orang-orang dewasa) 

tercantum dalam Konvensi Hak Anak (Artikel 37.c), Peraturan-Peraturan Standar 

Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Bagian 8 Pemisahan Kategori, 

Butir d), The Beijing Rules (Butir 13.4), yang menegaskan kewajiban negara 

untuk memisahkan tahanan anak dan tahanan dewasa. Begitu juga dengan 

Peraturan-Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Anak yang 
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Kehilangan Kebebasannya (Pasal 28 dan 29), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (Pasal 66.5) dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

Sementara itu pada peraturan perundangan yang lebih rendah yakni 

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata 

Cara Penempatan, Perawatan dan Pendaftaran Tahanan, dinyatakan bahwa: 

(1) Rutan adalah tempat bagi tahanan yang masih dalam proses penyidikan 

penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan 

Mahkamah Agung. 

(2) Tempat tahanan dibagi berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat 

pemeriksaan. 

(3) Tahanan yang tidak memiliki pakaian sendiri, akan diberikan oleh pihak 

Rutan. 

(4) Tahanan berhak akan perlengkapan tidur dan makan yang layak. 

(5) Tahanan berhak memperoleh perawatan kesehatan, melakukan rekreasi, 

memperoleh kunjungan dari keluarga dan orang lain. 

Kenyataannya, sebagian besar anak ditahan di tempat penahanan bersama 

dengan tahanan dewasa. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polrestebes Semarang, bahwa 

untuk penerapan hak tersangka anak yang ditahan untuk ditempatkan secara 

terpisah dengan tahanan dewasa dan hak untuk mendapatkan pelayanan jasmani 

masih kurang maksimal dalam penerapannya.Tahanan anak masih dicampur 

dengan tahanan dewasa.Hal ini juga disebabkan oleh minimnya ruang tahanan 
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yang tersedia di Polrestabes Semarang.Oleh karena itu, Anak terpaksa satu sel 

tahanan dengan tahanan dewasa. 

Menyangkut kebutuhan jasmani tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 

45 Ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengdilan Anak, yang 

menyebutkan bahwa : 

(4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus 

tetap dipenuhi. 

Di Polrestabes Semarang, kegiatan olahraga tahanan telah dilaksanakan 

secara rutin setiap hari selasa, kamis, dan sabtu mulai dari pukul 07.00 WIB 

sampai dengan pukul 08.00 WIB. Dalam kegiatan olahraga ini tahanan diberikan 

gerakan-gerakan antara delapan sampai sepuluh macam gerakan fisik.Gerakan-

gerakan dalam berolahraga, tidak ada yang berakibat menyakiti fisik 

tersangka.Kegiatan olahraga dilaksanakan dengan bersorak-sorak oleh tersangka 

yang menandakan tersangka senang melaksanakannya.Selesai olahraga 

dilanjutkan acara berjemur tahanan serta kegiatan cukur tahanan yang berambut 

gondrong.Menurut pengamatan peneliti, polisi dalam memberikan hak tersangka 

yang menyangkut kepentingan jasmani, sebahagian telah terpenuhi seperti, 

kegiatan olah raga, makanan dan minuman, keperluan mandi dan buang air, 

walaupun sangat minim sesuai dengan anggaran pemerintah. 

Menurut pengamatan peneliti, polisi dalam memberikan hak tersangka 

anak yang menyangkut kepentingan jasmani, sebagian besar telah terpenuhi 

seperti, kegiatan olah raga, makanan dan minuman, keperluan mandi dan buang 
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air, walaupun sangat minim sesuai dengan anggaran pemerintah. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Arif Gosita yang menyatakan bahwa : 

Perlindungan dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan bersama yang 

bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan 

kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah.(Gosita 1989:13) 

Demikianlah gambaran realisasi penerapan hak-hak anak selama berada 

dalam tahanan di Polrestabes Semarang dengan Undang-undang yang masih 

diwarnai dengan adanya pengabaian hak-hak tersangka. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik kepada anak 

dalam hal penahanan di Polrestabes Semarang mencakup 4 hal yakni : 

(1) Perlindungan hukum terhadap diri pribadi, kehormatan, dan hak 

miliknya. Dalam penerapannya, perlindungan ini belum terpenuhi 

dengan baik. 

(2) Perlindungan hukum terhadap anak dari perlakuan diskriminasi. 

Dalam penerapannya, perlindungan terhadap anak dari perlakuan 

diskriminasi telah terlaksana dengan baik, 

(3) Perlindungan hukum terhadap anak terkait dengan surat menyurat 

termasuk sarana elektronik dan komunikasi lainnya.Dalam 

penerapannya, perlindungan yang berhubungan dengan surat 

menyurat dan sarana elektronik ini sudah terpenuhi dengan baik 

(4) Perlindungan untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau  

perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi serta merendahkan 

drajat dan martabat kemanusiaan.Dalam penerapannya, 

perlindungan ini belum terpenuhi dengan baik. 
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2. Adapun penerapan hak-hak anak dalam hal penahanan yang diberikan oleh 

penyidik di Polrestabes Semarang, meliputi : 

(1) Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasihat 

hukumnya. Dalam penerapannya, hak ini sudah terpenuhi dengan 

baik. 

(2) Hak tersangka mendapat kunjungan dokter pribadinya.Dalam 

penerapannya, hak ini tidak pernah digunakan oleh tersangka 

anak selama berada dalam tahanan. 

(3) Hak tersangka yang dikenakan penahanan untuk diberitahukan 

tentang penahanan dirinya, atau kepada keluargannya atau orang 

asing yang serumah dengan tersangka. Dalam penerapannya, hak 

ini sudah diterapkan dengan baik 

(4) Hak tersangka anak untuk menghubungi dan mendapatkan 

kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan 

dengan tersangka untuk mendapatkan jaminan penangguhan 

penahanan.Dalam penerapannya, hak ini belum terpenuhi dengan 

baik. 

(5) Hak tersangka untuk menerima kunjungan sanak keluarga untuk 

kepentingan kekeluargaan. Dalam penerapannya, hak ini sudah 

terpenuhi dengan baik. 

(6) Hak untuk berkirim dan menerima surat. Dalam penerapannya, 

hak ini belum terpenuhi dengan baik. 
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(7) Hak tersangka untuk menerima kunjungan rohaniawan kedalam 

ruang tahanan.Dalam penerapannya, hak ini belum terpenuhi 

dengan baik. 

(8) Hak untuk ditempatkan secara khusus yang diperuntukkan bagi 

tersangka anak. Dalam penerapannya, hak ini belum diberikan 

dengan baik. 

(9) Hak untuk ditempatkan secara terpisah dengan tahanan dewasa 

dan hak untuk mendapatkan pelayanan jasmani. Dalam 

penerapannya, hak ini belum terpenuhi dengan baik. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Polrestabes Semarang seyogyanya merealisasikan sarana maupun 

prasarana sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Terutama menyangkut 

ruang tahanan yang khusus untuk anak. Hal ini sangatlah penting 

untuk melindungi anak dan diharapkan anak tidak lagi ditempatkan 

satu ruangan dengan tahanan dewasa. 

2. Dalam proses penyidikan tindak pidana anak, fungsi pengendalian 

terhadap penyidik/penyidik pembantu anak seyogyanya lebih 

ditingkatkan untuk menghindarkan terjadinya tindakan dan perilaku 

penyidik/penyidik pembantu anak yang menyimpang. 

 

 



76 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdulah, Mustafa. 1983. Intisari Hukum Pidana.  

Amirudin, S.H, M.Hum dan Asikin, H. Zainal. 2003. Pengantar Metode 

Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.  

Ashshofa, Burhan. 1996. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT.Asdi Mahasatya. 

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).1980. Simposium Aspek-Aspek 

Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan 

Generasi Muda. Jakarta: Penerbit Binacipta. 

Daryanto. 1998. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Apollo. 

Fajar, M dan achmad, Y. 2010.Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris.Yogjakarta: Pustaka pelajar. 

Gosita, Arief. 1986. Pengembangan Hak-Hak Anak Indonesia Dalam Proses 

Peradilan Pidana. Jakarta : Rajawali. 

Gosita, Arif. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta : Akademika Pressindo 

Hamzah, Andi. 2004. KUHP dan KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta. 

Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. 

Moeljatno. 1982. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yogyakarta: Offset 

Gajah Mada University Press. 

Moleong, Lexy. J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosedakarja 

 

76 



77 

 

Mulyadi, Lilik. 2005. Pengadilan Anak di Indonesia; Teori, Praktek, dan 

Permasalahannya. Bandung: CV Mandar Maju 

Prints, Darmawan.1997. Hukum Anak Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti 

Soedarto. 1977. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung. 

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-PRESS. 

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. 

Semarang: Ghalia Indonesia. 

Sunggono, Bambang. 1996. Metodologi penelitian Hukum. Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada. 

Suparmono, Gatot.2000. Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta : Jhambatan. 

Sutarto, Surjono. 1992. Hukum Acara Pidana. Bandung : Alumni. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Petunjuk 

Sistem Peradilan Nasional. Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bandung : 

Citra Umbara. 

Waluyo, Bambang. 1991. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar 

Grafika 

Widoyanti, Sri. 1984. Anak dan Wanita Dalam Hukum. Jakarta :Pradya Paramita. 

-----------. 1990. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Soedarto FH Undip. 

 


