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BAB II 

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN PIDANA 

ANAK 

 

2.1 Prosedur Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana 

 Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana dapat diartikan 

secara sempit dan dapat diartikan secara luas. Hukum pidana dalam arti 

sempit hanya merupakan hukum pidana materiil saja yakni berisi norma-

norma yang mengatur mengenai tindakan-tindakan yang merupakan tindakan 

pidana dan pidananya. Sedangkan hukum pidana dalam arti luas terdiri dari 

hukum pidana (substantif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum 

pidana formal).
11

 Mengenai hukum acara pidana, perlu dikemukakan 

pendapat Moelijatno sebagai berikut “bagaimana cara mempertahankan 

prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka 

melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu bagian hukum pidana ini 

dinamakan hukum pidana formil (criminal procedure, hukum acara 

pidana).”
12

 

Hukum acara pidana di Indonesia secara umum telah 

dikodifikasikan kedalam satu dokumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut Kitab Undang-

                                                           
11

 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 9. 
12

 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 6. 
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Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Di dalam 

KUHAP, telah diatur mengenai proses beracara dalam penanganan pidana 

yang terdiri dari : 

1. Penyelidikan 

Penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP di definisikan sebagai 

serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu 

peristiwa yang diduga sebagai tindka pidana guna menentukan dapat atau 

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang. Penekanan pada kata “mencari” dan “menemukan” peristiwa yang 

diduga sebagai tindak pidana menunjukan bahwa dalam proses penyelidikan 

masih belum jelas apakah peristiwa yang sedang diselidiki tersebut adalah 

suatu tindak pidana atau bukan. 

2. Penyidikan 

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP di definisikan sebagai 

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya. Dari uraian Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut jelas 

bahwa dalam penyidikan dugaan akan adanya tindak pidana sudah jelas, dan 

dilakukannya penyidikan ditujukan untuk mengumpulkan bukti dan guna 

menemukan tersangkanya. 
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3. Penuntutan 

Penuntutan ini merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan 

perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan 

diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 

 

4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. 

Proses pemeriksaan di sidang pengadilan terdiri dari pemeriksaan identitas 

tedakwa, pembacaan dakwaan, pembacaan eksepsi, pembacaan putusan sela, 

pembuktian, tuntutan pidana/Requisitoir, Pembelaan/Pledoi, pembacaan 

replik, pembacaan duplik, putusan akhir. 

Dari rangkaian proses beracara pidana tersebut, yang akan dibahas 

lebih mendalam adalah mengenai proses penyidikan. Penyidikan merupakan 

serangkaian tindakan yang dilakukan dengan menitik beratkan pada tindakan 

mencari atau mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang bukti yang 

ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat ditemukan dan ditentukan 

pelakunya. Dalam proses penyidikan, orang yang memiliki wewenang untuk 

melakukan penyidikan disebut dengan penyidik. Berikut ini adalah 

pengertian penyidik menurut beberapa Undang-Undang : 
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a. Menurut Pasal 1 Angka 1 KUHAP yang dimaksud dengan Penyidik 

adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 

untuk melakukan penyidikan.  

b. Menurut Pasal 6 Angka 1 KUHAP yang dimaksud Penyidik adalah 

pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri 

sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 

c. Menurut Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Penyidik 

adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.  

d. Menurut Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud 

dengan Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus 

sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

e. Menurut Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan 

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang untuk melakukan penyidikan.  
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f. Menurut Pasal 173 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan 

Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

2.1.1 Kewenangan Penyidik 

Untuk melaksanakan tugasnya dalam proses penyidikan, penyidik 

diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan 

Penyidik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP yang terdiri 

dari : 

a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 

pidana. 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian. 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka. 

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi. 

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara. 
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i. Mengadakan penghentian penyidikan. 

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. 

 

Di dalam rumusan Pasal 7 ayat 1 tersebut disampaikan bahwa 

penyidik memiliki wewenang tersebut karena kewajibannya. Klausula 

demikian itu menunjukkan bahwa lahirnya wewenang tersebut karena 

adanya kewajiban sehingga wewenang tersebut diatas juga merupakan 

kewajiban.
13

 Di samping itu, penyidik juga memiliki kewajiban-kewajiban 

antara lain :
14

 

1. Wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Ini mengandung arti 

bukan hanya hukum tertulis, tetapi juga harus mengindahkan norma 

agama kesusilaan, kepatutan, kewajaran, kemanusiaan, dan adat istiadat 

yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia (Pasal 7 ayat (3) KUHAP). 

2. Wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan (Pasal 8 ayat 

(1) jo. Pasal 75 KUHAP). 

3. Wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 

106 KUHAP). 

4. Wajib memberitahukan dimulainya penyidikan, wajib memberitahukan 

penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum. Bahkan penghentian 

penyidikan tersebut diberitahukan pula kepada tersangka atau 

keluarganya (Pasal 109 KUHAP). 

                                                           
13

 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 50. 
14

 Ibid. 
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5. Wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada 

Penuntut Umum (vide Pasal 110 ayat (1) KUHAP). 

6. Wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk 

Penuntut Umum, apabila Penuntut Umum mengembalikan hasil 

penyidikan untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (3)). 

 

Selain penyidik, juga terdapat penyidik pembantu dalam proses 

penyidikan. Pengertian penyidik pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 

10 ayat (1) KUHAP yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

berdasarkan syarat kepangkatan. Dalam penjelasan pasal tersebut, selain 

POLRI penyidik pembantu juga termasuk pegawai negeri sipil tertentu 

dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Berdasarkan Pasal 11 KUHAP, penyidik pembantu memiliki 

wewenang yang sama dengan dengan penyidik, kecuali mengenai 

penahanan. Mengenai penahanan, harus ada pelimpahan wewenang dari 

penyidik. Dari penjelasan Pasal 11 menyatakan bahwa pelimpahan 

wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila 

perintah dari penyidik tidak dimungkinkan. Hal itu dikarenakan dlam 

keadaan yang sangat diperlukan, atau karena terdapat hambatan 

perhubungan di daerah terpencil, atau ditempat yang belum ada petugas 

penyidik, dan/atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajiban. 

2.1.2 Proses Penyidikan  
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Dalam proses penyidikan, Penyidik setelah menerima laporan atau 

pengaduan tentang telah terjadi suatu tindak pidana maka ia melakukan 

pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP).
15

 Berdasarkan Pasal 75 

KUHAP, hasil pemeriksaan di TKP dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. 

Pada berita acara dimuat segala sesuatu yang dilihat, dialami atau didengar. 

Berita Acara Pemeriksaan di TKP merupakan alat bukti sah, yakni 

“surat”.
16

 Setelah Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat, selanjutnya 

penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor atau Saksi 

Pengadu. Setelah itu penyidik atau penyidik pembantu dapat membuat 

dapat membuat “rencana penyidikan” yang mencakup “jadwal” dan 

“kegiatan”.
17

 

Dalam Proses Penyidikan, pada saat pemeriksaan saksi-saksi, pada 

prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan merupakan suatu 

kewajiban jika dipanggil oleh Penyidik yang diberi kewenangan untuk itu 

hal ini berdasarkan Pasal 112 KUHAP. Untuk itu penyidik menerbitkan 

surat panggilan dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas 

dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.
18

 Berdasarkan 

ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi 

merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa 

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia 

                                                           
15

 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), 

Sinar Grafika, Jakarta, 2009 h.80 
16

 Ibid, h. 81. 
17

 Ibid. 
18

 Ibid, h. 82. 
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lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari 

pengetahuannya itu.  

Keterangan saksi tidak perlu harus mengenai semua kejadian. 

Sebagian dari kejadian/peristiwa tersebut, asal dilihat sendiri atau didengar/ 

dialami sendiri, merupakan keterangan saksi. Keterangan saksi diberikan 

tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun.
19

 Dalam 

pemeriksaan saksi, penyidik harus memperhatikan asas cepat, sederhana, 

dan biaya ringan. Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap para 

saksi perlu menyadari bahwa keterangan saksi yang akan diberikan 

kemungkinan dapat membantunya. Dengan kesadaran demikian, harus 

dicegah perilaku penyidik yang menyudutkan saksi. 

Keterangan ahli merupakan urutan kedua sebagai alat bukti yang 

sah sebagaimana tercantum pada Pasal 184 KUHAP.
20

 Pendapat ahli 

merupakan pendapat orang yang memiliki Keahlian Khusus yang memberi 

keterangan dengan mengangkat sumpah kecuali jabatannya mewajibkannya 

menyimpan rahasia. Ini tidak berarti bahwa ahli lain dalam pembuktian 

tidak diperlukan. Seorang ahli dapat memberikan keterangan berbentuk 

tertulis yang dapat digunakan sebagai alat bukti surat. Ahli tersebut dapat 

dipergunakan sebagai saksi jika memberikan keterangan didalam sidang.
21

  

                                                           
19

 Ibid, h.84 
20

 Ibid, h.88 
21

 Ibid, h.92 
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Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang merupakan petunjuk 

adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik 

antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, 

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 

Mr. M.H Tirtaamidjaja mengutarakan bahwa dengan petunjuk-petunjuk itu 

pada hakekatnya dimaksud kesimpulan-kesimpulan, yang diambil oleh 

Hakim dari suatu kejadian atau keadaan yang telah terbukti hingga 

menjelaskan suatu kejadian atau keadaan yang tidak terbukti.
22

  

Selanjutnya adalah mengenai penyitaan. Arti dari penyitaan 

dicantumkan pada Pasal 1 butir 16 yang berbunyi sebagai berikut 

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan 

atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak dan atau tidak 

bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan dalam 

penyidikan, penuntutan, dan peradilan.” Penyitaan tersebut dapat dilakukan 

oleh Pejabat Polisi Negara RI, PPNS, Komandan Sektor (Dansek), 

Penyidik Pembantu, dan Penyidik berdasarkan Undang-Undang tertentu 

yang dapat dilakukan pada tahap penuntutan bahkan pada pemeriksaan di 

persidangan, dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan. 

Untuk melakukan penyitaan, penyidik mengajukan permintaan izin 

Ketua Pengadilan Negeri setempat. Permintaan izin penyitaan tersebut 

dilampiri resume dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga 

                                                           
22

 Ibid, h.92, dikutip dari Tirtaamidjaja, Kedudukan Hakim dan Jaksa, Fasco, Jakarta, 

1995, h.92 
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jelas hubungan langsung barang yang akan disita dengan tindak pidana 

yang sedang disidik.
23

  

Selanjutnya adalah mengenai penggeledahan. Penggeledahan 

terdiri dari penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Baik 

penggeledahan rumah maupun penggeledahan badan  hanya dapat 

dilakukan penyidik. Khusus untuk penggeledahan badan hanya dapat 

dilakukan atas diri tersangka.
24

 

Dalam proses penyidikan di dalamnya juga termasuk penangkapan. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP, yang dimaksud dengan 

penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan 

sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup 

bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan 

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

Berdasarkan Pasal 17 KUHAP perintah penangkapan dilakukan terhadap 

seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti 

permulaan yang cukup. Penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 

KUHAP, dapat dilakukan paling lama satu hari.  

Selain itu, dalam proses penyidikan juga terdapat penahanan. 

Dalam bahasa Inggris, kata penahanan adalah “arrest” yang dalam “The 

Lexicon Webster’s Dictionary” Volume I mencakup arti antara lain  to 

remain, to rest, to stop. Dalam bahasa Indonesia, yakni dalam Kamus Besar 

                                                           
23

 Ibid, h.95 
24

 Ibid, h. 106. 
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Bahasa Indonesia, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan tercakup arti “penahanan” : proses, perbuatan, cara menahan, 

penghambatan, yang berarti hakikat pada penahanan adalah penghambatan 

atas kebebasan seseorang.
25

  

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP diatur bahwa perintah 

penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka 

atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan 

bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan 

kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak 

atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. 

Penahanan ini tidak hanya dilakukan pada proses penyidikan saja tapi juga 

saat proses penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Sehingga 

yang memiliki wewenang untuk melakukan penahanan adalah penyidik, 

penuntut umum dan hakim.
26

 

Tenggang waktu penahanan ini berdasarkan KUHAP berbeda-beda 

tiap tingkatan. Pada proses penyidikan berdasarkan Pasal 24 KUHAP 

adalah selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari apabila proses 

pemeriksaan belum selesai. Jenis penahanan ada tiga yaitu penahanan 

rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. 

2.2 Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Anak 

                                                           
25

 Ibid, h.117 
26

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran 

Negara .... ) 
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2.2.1 Prosedur Acara Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

Ketentuan seputar hukum acara bagi pengadilan anak bersifat lex 

specialis. Demikian pula dengan penyidikannya yang dilakukan oleh 

penyidik anak, seperti yang tertulis dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 

disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Penyidikan 

tersebut dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat 

keputusan kepala Kepolisian RI atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh 

kepala Kepolisian RI seperti yang dimaksud dalam  Undang-Undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan 

dalam  pasal 26 ayat 3. Adapun syarat-syarat sebagai penyidik anak adalah 

sebagai berikut : 

a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;  

b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; 

dan 

c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.  

Sebelum dilakukan penyidikan, hal pertama yang harus dilakukan 

oleh penyidik adalah harus memeriksa perkara tersebut dengan seksama. 

Jika pelaku anak belum mencapai usia 12 tahun dan penyidik menyatakan 

bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua/wali/orang tua 

asuhnya, maka polisi hendaknya mengembalikan anak tersebut ke 

Departemen Sosial agar ditampung untuk sementara dipanti sosial anak 
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untuk seterusnya diputus oleh pengadilan mengenai status terlantarnya yang 

diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh Polisi 

Republik Indonesia (POLRI). Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 

41 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 

menyatakan bahwa penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh 

penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia (Kapolri). Hal ini berarti juga bahwa tidak semua 

penyidik dapat menjadi penyidik dalam perkara anak, karena hanya yang 

mendapatkan kewenangan dari Kapolri untuk menjadi penyidik anak. 

Terdapat pengecualian ketentuan tersebut yakni terhadap hal-hal tertentu 

apabila penyidik anak tidak ada, maka penyidik dalam perkara biasa dapat 

menjadi penyidik bagi perkara anak, dasar hukumnya adalah Pasal 41 ayat 

(3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak tersebut harus 

dikemas dalam suasana kekeluargaan. Yang dimaksud dengan “dalam 

suasana kekeluargaan” antara lain pada waktu memeriksa tersangka, 

penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara 

efektif, afektif, dan simpatik . Efektif dapat diartikan, bahwa 

pemeriksaannya tidak memakan waktu lama dengan mengunakan bahasa 

yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan 
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keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada 

waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak 

menakut-nakuti terhadap tersangka. 

Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan, 

intimidasi atau sejenisnya selama dalam penyidikan . Sekali lagi ini 

menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak meskipun telah menjabat 

sebagai pelaku tindak pidana. Disisi lain penyidik anak tersebut wajib 

untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan 

atau jika perlu kepada ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau 

petugas kemasyrakatan lainnya, dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 42 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penyidikan ini juga 

harus dirahasiakan agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang 

dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang 

nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak di 

masyarakat. 

Dalam proses penyidikan perkara yang tersangkanya adalah anak, 

juga terdapat penangkapan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik 

berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa 

apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan 

dan atau peradilan dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-

undang. Begitulah setidaknya pengertian yang di cantumkan dalam Pasal 1 
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angka 20 KUHAP yang berlaku terhadap anak nakal pula, dengan kata lain 

penangkapan anak nakal mengikuti tata cara dalam KUHAP. 

Penangkapan dilakukan tidak boleh dengan sewenang-wenang, 

oleh karena itu harus penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan 

surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan 

harus segera menyerahkan tertangkap itu beserta dengan barang buktinya 

kepada penyidik. Penangkapan itu dilakukan paling lama satu hari (1x24 

jam) oleh POLRI. 

Penahanan adalah penempatan tersangka/terdakwa di tempat 

tertentu (RUTAN) oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim . 

Penahanan tersebut dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri, 

menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Penahanan ini 

dapat dilakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara lima tahun keatas. Pelaksanaan penahanan dilakukan 

oleh penyidik/penyidik pembantu dengan surat perintah dari penyidik, 

penuntut umum atau hakim. Disamping itu lama penahanan yang dapat 

dilakukan oleh penyidik berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu selama 20 hari dan jika diperlukan 

dapat diperpanjang selama paling lama 10 hari. Dalam waktu 30 hari sejak 

penahanan maka penyidik wajib menyerahkan berkas perkara penyidikan 

kepada penuntut umum dan jika dalam jangka waktu itu penyidik belum 

menyerahkan berkas perkara tersebut maka tersangka anak tersebut harus 

dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 
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Tempat  tahanan ini pun harus dipisah dari tahanan orang dewasa 

serta harus dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial 

tersangka anak tersebut. Sekali lagi hal tersebut merupakan salah satu 

bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Dalam hal tertentu guna 

kepentingan pemeriksaan Pasal 50 Undang-Undang Sistem Peradilan 

Pidana anak memberikan pengecualian terhadap Pasal 44, Pasal 48 dan 

Pasal 49 Undang-Undang tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan 

kepada aparat penegak hukum untuk memeberikan perpanjangan waktu 

penahanan selama 15 hari dan dalam hal penahanan masih diperlukan maka 

dapat diperpanjang lagi selama 15 hari. Penahanan ini harus dengan alasan 

yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka menderita 

gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter.  

Perpanjangan istemewa tersebut harus melalui ijin Ketua 

Pengadilan Negeri setempat dalam hal penahanan oleh penyidik. Akan 

tetapi tersangka dapat mengajukan keberatan terhadap perpanjangan 

istimewa tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal tingkat 

penyidikan dan penuntutan. Namun apabila dalam jangka waktu 30 hari 

sejak penahanan istimewa tersebut dilakukan pemeriksaan belum selesai 

maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Lama 

penahanan dalam penyidukan ini jika dijumlah maka mencapai 60 hari 

dalam hal semua penahanan, penahanan istimewa beserta perpanjangannya 

maka penahanan dalam proses penyidikan ini paling lama adalah 60 hari. 
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2.2.2 Kewenangan Penyidik Anak 

Penyidik anak dan penyidik dalam perkara biasa memiliki 

perbedaan, sehingga kewenangannya pun terdapat beberapa perbedaan. 

Ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dijalankan oleh Penyidik 

Anak selain dari kewajiban yang diatur dalam KUHAP sebagaimana 

dijelaskan diatas, khususnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, kewajiban tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kewajiban memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, 

pengertian dalam suasana kekeluargaan antara lain pada waktu 

memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan 

melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik. 

2. Kewajiban meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing 

kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan 

atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau 

petugas kemasyarakatan lainnya. 

3. Wajib merahasiakan proses penyidikan terhadap perkara anak nakal.
27

 

Seiring dengan adanya kewajiban, melekat pula kewenangan dari 

Penyidik Anak. Dalam rangka melakukan penyidikan terhadap anak nakal, 

Penyidik Anak mempunyai kewenangan, antara lain sebagai berikut :
28

 

                                                           

27
 Bambang Waluyo, Op.Cit., h.110 
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1. Melakukan penangkapan anak nakal, guna kepentingan pemeriksaan 

untuk paling lama 1 (satu) hari. 

2. Melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan 

tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, untuk paling 

lama 20 hari. 

Dalam Penyidikan perkara anak, Penyidik mempunyai hak sebagai 

berikut : 

a. Pemberitaan  harus menggunakan singkatan  nama anak, orang tua, wali 

atau orang tua asuh, 

b. Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan, 

c. Proses penyidikan wajib dirahasiakan, 

d. Sejak ditangkap/ditahan berhak mendapat bantuan hukum pada setiap 

tingkat pemeriksaan, 

e. Baik tersangka maupun orang tua, wali, orang  tua asuh wajib 

diberitahu oleh pejabat yang melakukan penangkapan/penahanan, hak 

memperoleh bantuan hukum, 

f. Saat dalam penangkapan/penahanan berhak berhubungan langsung 

dengan Penasehat Hukum. 

2.2.3 Hak-Hak Tersangka Pidana Anak 

Di Indonesia, hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur 

di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang 

                                                                                                                                                               
28

 Ibid, h.111 
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tersebut mengatur tentang pemeriksaan terhadap anak yang harus 

dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Dalam Undang-undang juga 

disebutkan bahwa penahanan dilakukan setelah sungguh-sungguh 

mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. 

Hukuman yang diberikan tidak harus di penjara atau tahanan melainkan 

dapat berupa hukuman tindakan dengan mengembalikan anak ke orangtua 

atau wali. Atas dasar perundang-undangan tersebut, upaya-upaya yang 

seharusnya dilakukan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum 

adalah upaya diversi dan keadilan restoratif (Restorative Justice). Diversi 

adalah pengalihan cara penanganan  kasus-kasus anak yang diduga telah 

melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat 

kepada suatu proses informal.  Keadilan restoratif adalah proses yang 

melibatkan semua pihak dalam memecahkan masalah  secara bersama-sama 

dan menangani akibat suatu tindak pidana di masa yang akan datang. Hal 

ini perlu diperhatikan dalam menangani anak yang berkonflik dengan 

hukum agar tujuan keadilan restoratif tercapai. Upaya-upaya keadilan 

restoratif bertujuan menghindarkan anak dari penahanan dan pelabelan 

anak sebagai penjahat, terulangnya pelanggaran tindak pidana, dan anak 

bertanggung jawab atas perbuatannya.  

Hak-hak anak yang dapat diinventarisasi dalam Pasal 3 Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain sebagai berikut : 
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a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 

sesuai dengan umurnya;  

b. Dipisahkan dari orang dewasa;  

c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;  

d. Melakukan kegiatan rekreasional;  

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

tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;  

f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;  

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

dan dalam waktu yang paling singkat;  

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

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;  

i. Tidak dipublikasikan identitasnya;  

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

oleh Anak; Memperoleh advokasi sosial;  

k. Memperoleh kehidupan pribadi; 

l. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;  

m. Memperoleh pendidikan;  

n. Memperoleh pelayananan kesehatan;  

Serta dalam Pasal-Pasal lain dalam Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, antara lain : 
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a. Hak untuk tetap diajukan ke sidang anak, meskipun melakukan tindak 

pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota ABRI (Pasal 

24). 

b. Hak anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun untuk 

diserahkan kembali kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya 

untuk dibina. (Pasal 21) 

c. Hak untuk disingkat namanya, nama orang tua, wali, atau orang tua 

pengasuhnya, dalam pemberitaan media cetak atau elektronik (Pasal 

19) 

d. Hak untuk diperiksa oleh penyidik dalam suasana kekeluargaan, 

misalnya penyidik tidak memakai pakaian dinas dan pendekatan yang 

simpatik (Pasal 22)  

Anak yang sedang menjalani masa pidana juga mempunyai hak 

seperti yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, antara lain sebagai berikut : 

a. Mendapat pengurangan masa pidana;  

b. Memperoleh asimilasi;  

c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;  

d. Memperoleh pembebasan bersyarat;  

e. Memperoleh cuti menjelang bebas;  

f. Memperoleh cuti bersyarat; dan  
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g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Demikian juga dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 Ayat (1) yang menyatakan 

bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban  tindak pidana 

merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 

Dan Pada Pasal 64 Ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi 

anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui: 

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak 

anak 

b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini 

c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus 

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

e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak 

yang berhadapan dengan hukum. 

f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua 

atau keluarga 

g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk 

menghindari   labelisasi.  

Sedangkan pada pasal 64 ayat (3) dinyatakan bahwa perlindungan 

khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: 
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a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga 

b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa 

dan untuk menghindari labelisasi 

c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik 

fisik, mental, maupun sosial, dan 

d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi tentang 

perkembangan perkara. 
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