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ABSTRAK 

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses 

pemeriksaan sidang pengadilan yang bertujuan untuk mencari kebenaran yang 

sesungguhnya. Salah satu alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP 

yakni keterangan saksi. Keterangan saksi memiliki posisi penting dalam 

pembuktian perkara pidana. Suatu keterangan saksi dapat dianggap sah apabila 

telah memenuhi ketentuan yang berlaku yakni sebelum memberikan keterangan, 

saksi harus mengucap sumpah. Keterangan saksi yang diberikan oleh orang yang 

sudah dewasa dan telah memenuhi syarat tidak akan menjadi suatu masalah 

ataupun perdebatan, tetapi bagaimana jika suatu keterangan saksi tersebut 

diberikan oleh anak. kesaksian dari anak saksi tersebut dapat memiliki kekuatan 

pembuktian dan dapat dijadikan alat bukti yang sah atau tidak. Dalam penulisan 

tesis ini penyusun memfokuskan pada karakteristik kedudukan anak saksi 

menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak serta Keabsahan keterangan yang diberikan anak saksi dan Perlindungan 

hukum bagi anak saksi. Sasaran penyusun dalam tesis ini adalah Bagaimana 

pemberian perlindungan hukum kepada anak saksi menurut Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta bagaimana 

implementasi perlindungan hukum anak saksi. Semoga tesis ini dapat menjadi 

bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya. 

Kata Kunci : Alat bukti, Keterangan Saksi Anak,Sistem Peradilan Pidana Anak.  
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A B S T R A C T 

Proof is very important in the process of examination of court hearings that aims 

to find the real truth. One of the evidences mentioned in Article 184 of the 

Criminal Code is witness testimony. Witness testimony has an important position 

in proving criminal cases. The witness statements can be considered valid if 

before giving testimony, witnesses must take an oath. Witness statements given by 

adults who have met the requirements will not be a problem, but how if a 

testimony is given by a child. The testimony of the child can have the power of 

proof and can be used as valid or illegitimate evidence. Writing of this thesis the 

authors focus on the characteristics of the position of the child according to 

Number 11 of 2012 act about the Criminal Justice System for Children and the 

validity of information given by children and legal protection for children. 

Hopefully this thesis is useful and provides insight for its readers. 

Keywords : Evidence, Child Witness Statement, Criminal Justice System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

TESIS                        KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI…                    SRI EKA WULANDARI   
8 

 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur “Alhamdulillah” penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan 

judul “Kedudukan Anak sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” 

dapat saya selesaiakan dengan baik. Saya ingin menyampaikan terima kasih untuk 

segala bantuan, dorongan, bimbingan dan persetujuan dalam proses penyelesaian 

studi di Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga 

Surabaya. 

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta Bapak 

Achmad (Alm) dan Ibu Hj. Sri Murjiati, S.H, yang telah mendidik dan 

membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang serta tak pernah lelah 

memberikan doa, dukungan dan semangat. Adik saya Sri Meidita Achmad serta 

segenap keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa selama punulis 

menempuh jenjang pendidikan hingga selesai. 

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada ; 

- Rektor Universitas Airlangga, Prof, Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA 

yang telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang memadai 

sehingga memudahkan Penulis dalam menuntut ilmu pada Universitas 

Airlangga; 

- Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga, yang telah memudahkan Penulis menyelesaikan 

penyusunan tesis ini melalui berbagai fasilitas yang disediakan terutama 

dalam mencari dan menemukan bahan hukum; 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TESIS                        KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI…                    SRI EKA WULANDARI     

9 
 

- Prof Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi 

Magister Hukum Universitas Airlangga, yang telah menyediakan sistem 

pendidikan dan kurikulum yang berkualitas serta berkenan menyetujui judul 

tesis yang penulis ajukan; 

- Dr. Sarwirini, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing tesis dan dosen Mata 

Kuliah Penunjang Tesis I (MKPT) yang telah dengan sabar membimbing 

dalam menyusun tesis ini serta selalu bersedia memberikan kelonggaran dan 

kemudahan waktu untuk memberikan bimbingan adalah faktor utama 

terselesaikannya tesis ini; 

- Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan Pembimbing 

Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT 2), yang telah meluangkan segenap 

waktunya guna memberikan masukan, kritikan dan saran yang bersifat 

membangun dalam penyempurnaan tesis ini; 

- Riza Alifianto, S.H., MTCP. dan Sapta Aprilianto, S.H., M.H., selaku 

Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, saran dan kritikan yang  

sangat bermanfaat bagi penyelesaian tesis ini; 

- Segenap Staf dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas 

Airlangga yang turut membantu memudahkan Penulis selama berkuliah di 
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