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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

  
 

A. Pengertian Anak  

 
Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis dan 

mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan 

perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, 

mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang.  

 
Menurut Agung Wahyono dan Siti “Lahirnya seorang bayi secara hukum akan 

menimbulkna akibat hukum. Dalam hukum perdata hukum ini berpangkal dari 

hak dan kewajiban seperti kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak dan 

penyangkalan anak sah, perwalian pendewasaan, pengangkatan anak, dan lain-

lain”. (1993 : 19). 

 
Pengertian anak saat ini dirumuskan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan 

tertentu sehingga akan menentukan batasan usia seseorang yang disebut anak 

menjadi sangat beragam, misalanya menurut perdata 330 KUH Perdata seseorang 

anak yang disebut sebagai anak di bawah umur atau belum dewasa adalah mereka 

yang belum mencapai genap umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu lebih kawin.  

 
Pengertian anak dalam hukum pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan 

dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak 
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sebagai berikut : anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 

mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. 

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang 

ilmu pengetahuan, tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan 

agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional 

dan aktual dalam lingkungan sosial, sebab anak merupakan suatu anugrah dari 

Tuhan yang berharga dan tidak dapat dinilai dengan nominal (Wadong, 2000:1) 

 
Menurut Maulana Hasan dan Wadong (2000 : 22) pada hakikatnya kedudukan 

atau status anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian 

sebagai berikut : 

1. Ketidakmampuan untuk pertanggung jawaban pidana; 
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak yang 

timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud 
untuk mensejahterakan anak; 

3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak mendapat proses perbaikan mental spritual 
akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri; 

4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan; 
5. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.  

 
 
Selanjutnya Haskell dan Yablonsky mengemukakan dalam peraturan perundang-

undangan pada masa kini anak delinquen dibedakan dengan pelaku tindak pidana 

dewasa dengan melihat berbagai faktor, yaitu :  

1. Dibedakan oleh umur biasanya 18 tahun 
2. Anak delinquen biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindakannya. 
3. Dalam menangani anak delinquen , titik beratnya dalah pada kepribadian 

anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadapa tindakan 
pelanggarannya. 

4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak delinquen lebih diarahkan kepada 
program yang bersifat terapi daripada penghukuman. 
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5. Mesakipun sudah terdapat perobahan, tetapi proses peradailan anak 
mempunyai kecenderungan untuk kurang menitik beratkan pada aspek 
hukumnya  dan prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan 
individu. 
( Suwanji Sisworahardjo 1986 : 31)  

 
 

B. Kejahatan Anak 

 
Kejahatan anak atau dilinkuensi anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang 

dilakukan anak dalam title khusus dari bagian Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dan atau peraturan perundang-undangan. Spesifikasi delinkuensi anak 

menjadi masalah sosial dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama 

perkembangan peradaban masyarakat, agama, sosial dan hukum. Pengelompokan 

utama delikuensi anak merupakan masalah sosial yang terus berkembang bersama 

sistim hukum sebagai bentuk solusi dari tatanan masyarakat.  

 
Asas hukum perlindungan anak dan asas delikuensi anak adalah asas usia yang 

belum dewasa, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1, angka 2a dan 2b dan pasal 

24 Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak, asas yang dalam 

rumusan tindak pidana disebut dengan asas ketidakcakapan dan ketidakmampuan 

untuk mempertanggung-jawabkan tindak pidana yang dilakukan di dalam 

merumuskan delik (Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak) 

Dalam teori anomi yang di dalamnya menterjemahkan tentang kejahatan, 

bahwasanya suatu kejahatan timbul dari sikap seseorang yang berada di dalam 

masyarakat dengan kurangnya akan kebutuhan ekonomi, sehingga dari kurangnya 

kebutuhan ekonomi dapat menumbuhkan sifat kekurangan dan berdampak pada 

kejahatan seseorang yang berusaha mencapai cita-citanya dengan melanggar 

Undang-Undang, dalam teori anomi kejahatan tumbuh dari kurangnya akan 
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kebutuhan ekonomi terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah dan 

golongan minoritas (Romli Atmasasmita, 1992: 25).  

 
C. Pengertian Peradilan Anak  

 
Pengertian peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari pengertian “peradilan “ dan 

“anak”. Peradilan merupakan lembaga kemasyarakatan atau suatu institusi sosial 

yang berproses untuk mencapai keadilan. Sementara secara filosofis “peradilan” 

berhubungan erat dengan konsepsi “keadilan”. Konsepsi keadilan pada dasarnya 

nilai tertinggi diantara segala nilai yang ada antara hubungan manusia dan 

masyarakat.  

 
Ada dua pengertian yang dikutip Agung Wahyono dan Siti Rahayu (1993 : 67) 

mengenai defenisi peradilan anak, yakni enksilopedi Amerika menyebutkan 

bahwa peradilan anak adalah pusat dari mekansisme perlakuan dari penjahat-

penjahat muda, anak-anak nakal dan anak-anak terlantar. Pengertian yang kedua 

menurut Soedarto yang menyatakan bahwa peradailan anak meliputi segala 

aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. 

D. Eksistensi Peradilan Anak di Indonesia 

 
Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menjadi dasar 

perundang-undangan, usianya di indonesia masih sangat muda, walaupun undang-

undang tersebut telah ditetapkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan ditetapkan 

dalam LN RI tahun 1997 nomor 3 akan tetapi berlakunya setahun kemudian sejak 

tanggal diundangkan hal ini sebagaimna disebutkan dalam Pasal 68 Undang-

Undang No.3 Tahun 1997. 
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Berlakunya undang-undang ini jelas sudah tempat kedudukan peradilan anak serta 

perannya dalam sistem atau tata hukum indonesia. Menurut ketentuan Pasal 2 UU 

Peradilan Anak ditegaskan bahwa pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaann 

kehakiman yang berada di peradilan umum. Dari ketentuan pasal ini sudah jelas 

bahwa peradailan anak sebagai salah satu diferensiasi/spesialisasi dalam lingkup 

peradilan umum.  

 
Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Indonesia belum 

mempunyai peraturan khusus dalam bentuk undang-undang yang menjamin 

eksistensi peradilan anak. Meskipun demikian sebelum dipraktekkan Undang-

Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, di Indonesia telah juga 

dipraktekkan dalam peradilan anak berdasarkan ketentuan-ketentuan secara 

sistematis yang diatur dalam :  

1. Sistem pemeriksaan peradilan berdasarkan kitab undang-undang hukum acara 

pidana. 

2. Sistem pemeriksa pengadilan menurut ketentuan Lembaga Prayuwana, yang 

dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman 

3. Sistem Pemerikasan yag ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung No. 3 Tahun 1959; 

4. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Juli tahun 1974 

yang khusus diberlakukan bagi Pengadilan-Pengadilan Negeri daerah Hukum 

Pengadilan Tinggi Jakarta  pada pihak lain. (Paulus Hadisupspto, 1997 :153 ). 

 
Berdasarkan uraian di atas, Nampak bahwa penanganan terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana melalui jalur penal atau peradilan anak telah dimulai 
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jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak, yaitu dengan diadakannya sidang pengadilan anak yang yang berbeda 

dengan pengadilan yang berlaku untuk orang dewasa. Hal ini didasarkan pada 

pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diperlakukan 

berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. 

 
Tujuan dari peradilan anak ini bukanlah semata-mata pada penghukuman, 

melainkan pada perbaikan kondisi, pemenuhan kesejahteraan anak, pemeliharaan 

dan perlindungan anak setra pencegahan pengulangan tindakannya melalui 

tindakan pengadilan yang konstruktif. 

 
E. Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan Berdasarkan Undang-Undang    

Nomor 3 Tahun 1997 
 
 

1. Hak-Hak Anak dalam Proses Penyidikan 

Secara garis besar para penyidik terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan 

dan tugas administrasi hukum.  Untuk memahami hukum secara pidana anak yang 

ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 

Pengadilan Anak, perlu kiranya untuk dikemukakan, tugas penyidik yang 

berhubungan langsung dengan sisi-sisi penegakan hak asasi anak.  Ketentuan ini 

meliputi hal-hal berikut ini : 

 
a. Penangkapan  

Wewenang penangkapan dan penahanan terhadap anak menurut ketentuan pasal 

43 UU No 3 Tahun1997 Tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa kegiatan 

yang berhubungan dengan penangkapan dan Penahanan mengikuti ketentuan 

Hukum Acara Pidana, ( UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP). Wewenang 
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penangkapan, harus memperhatikan asas hukum pidana, yaitu asas praduga tak 

bersalah, untuk dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat anak sebagai 

kelompok yang tidak mampu atau tidak mengetahui tentang masalah hukum yang 

terjadi pada diri anak tersebut. 

 
Penyidik yang ditetapkan sebagai penyidik anak adalah penyidik yang telah 

berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana orang dewasa. Dan mempunyai 

minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Hal ini selengkapnya 

diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997  Tentang Pengadilan 

Anak. 

 
Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan dan penyidik 

wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau 

dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan  

lainnya. Hal ini selengkapnya diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1997  Tentang Pengadilan Anak. 

 
b. Penahanan 

Masalah penahanan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana telah 

dirumuskan  dan ditentukan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1997 Tentang Pengadilan Anak, yaitu penahanan terhadap  anak yang melakukan 

tindak pidana harus dilaksanankan di tempat khusus anak di lingkungan Rumah 

Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu. 

Penahanan terhadap seorang anak ditentukan dalam batas 20 hari dengan masa 

perpanjangan penahanan 10 hari ; dalam jangka waktu 30 hari penyidik harus 

sudah dilimpahkan perkara anak  tersebut ke penuntut umum. 
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Penahanan terhadap anak nakal dilakukan setelah sungguh-sungguh 

mempertimbangkan kepentingan anak atau kepentingan masyarakat. Selama anak 

ditahan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial  anak harus tetap dipenuhi. Hal ini 

selengkapnya diatur dalam Pasal 45 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 

Tentang Pengadilan Anak. 

 
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 

Pengadilan Anak, maka hak-hak anak pada tahap penyidikan adalah  sebagai 

berikut:  

1. untuk diperiksa oleh penyidik  yang telah berpengalaman. 
2. Hak untuk diperiksa dalam Susana kekeluargaan. 
3. Hak untuk mendapat pertimbangan atau perhatian dari pembimbing 

kemasyarakatan atau ahli pendidikan dalam pemeriksaan perkaranya 
4. Hak Hak untuk  dirahasiakan dalam penyidikan perkara anak. 
5. Hak untuk ditempatkan khusus untuk anak. 
6. Hak diberitahu alasan penahanan. 
7. Hak untuk mendapat kebutuhan jasmain, rohani, dan sosial selama anak 

ditahan. 
8. Hak untuk mendapat bantuan hukum sejak ditangkap atau ditahan dari   

seorang atau lebih penasehat hukum. 
9. Hak untuk berhubungan langsung dengan penasehat hukum tanpa 

didengar oleh pejabat yang berwenang.  
 
 
2. Hak-Hak Anak  dalam Proses Penuntutan 

 
Kedudukan jaksa dalam menjalankan tugas dalam penuntutan  anak, diartikan 

oleh Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 1997 dengan mengelompokkan secara 

umum, bahwa penuntutan yang dilakukan jaksa hanya dilakukan kepada anak 

nakal. Pengertian anak nakal dimaksudkan, ditujukan pada pengelompokan tiap-

tiap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan  atau pelanggaran.   
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Ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak menyebutkan ketentuan seorang jaksa yang  layak dan dapat ditugaskan 

untuk menangani anak yang melakukan tindakan pidana. Jaksa yang dimaksud 

adalah: 

a. Penuntut umum yang telah ditetapkan  berdasarkan Surat Keputusan Jaksa 

Agung; 

b. Penuntut umum yang telah berpengalaman dalam menangani masalah 

penuntutan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa; 

c. Penuntut umum yang mempunyai minat, perhatian ,dedikasi dan memahami 

masalah anak; 

d. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat ditegaskan  kepada penuntut 

umum yang telah  melakukan tugas   penuntutan bagi tindak pidana yang 

dilakukan orang dewasa. 

 
Kedudukan jaksa sebagai penuntut umum menjalankan tugasnya dalam perkara 

anak wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan dan melakukan 

penahanan terhadap anak sabagai penahanan lanjutan selama 10 hari dan dapat 

diperpanjang 15 hari. Dalam jangka 25 hari dakwaan penuntut umum terhadap 

anak yang melakukan tindak pidana  kejahatan atau pelanggaran sudah 

dilimpahkan pada pengadilan anak. Apabila jangka waktu 25 hari dilampaui dan 

berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan, maka tersangka harus 

dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 
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Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 

Pengadilan Anak, maka prosedur penuntutan terhadap anak nakal proses 

pemeriksaan penuntutan meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. menetapkan masa tahanan terhadap anak; 

b. membuat dakwaan yang dimengerti anak ; 

c. secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri; 

d. melaksanakan penetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinanan atau 

mengadakan  rehabilitasi 

 
Selain hal tersebut di atas, jaksa dalam melakukan tugas pemeriksaan, pembacaan  

dakwaan dalam persidangan tidak diperbolehkan menggunakan toga atau pakaian-

pakaian dinas. 

 
3. Hak-Hak Anak dalam Proses Pemeriksaan Sidang Pengadilan   

 
Perlindungan terhadap hak-hak anak dalam proses pengadilan  dimulai dari 

penentuan hakim yang ditetapkan untuk peradilan anak. Menurut penentuan Pasal 

9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dijelaskan 

bahwa hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan 

Tinggi.  

 
Syarat-syarat  untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim dimaksud meliputi: 

a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan 

Umum; dan 

b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami anak. 
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Keutamaan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, yaitu dalam hal perkara 

anak, sebelum sidang dibuka atau dimulai, hakim memerintahkan agar 

pembimbing kemasyarakatan untuk menyiapkan laporan hasil penelitian 

kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 56 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak. Lebih 

lanjut dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1997 ditentukan bahwa 

“sebelum mengucapkan keputusannya, hakim memberikan kesempatan kepada 

orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang 

bermanfaat bagi anak”. Kedua hal tersebut di atas dimaksudkan agar keputusan 

yang dambil merupakan keputusan hasil dari pertimbangan-pertimbangan yang 

benar-benar melatar belakangi kepentingan berbagai pihak, baik kepentingan anak 

itu sendiri maupun kepentingan masyarakat. Sebaliknya jika ketentuan tersebut 

tidak dilakukan atau dengan kata lain apabila putusan hakim tanpa terlebih dahulu 

mempertimbangkan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan sebagaimana 

dimaksud di atas, maka mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. 

Adapun yang dimaksud dengan pembimbing kemasyarakatan adalah petugas 

kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan  yang melakukan bimbingan warga 

binaan pemasyarakatan. Petugas pembimbing kemasyarakatan di tentukan oleh 

Kementerian Kehakiman yang bertugas melalui awal penyelidikan sampai pada 

tahap penuntutan, pembimbing kemasyarakatan harus melaporkan hasil 

penelitiannya terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan atau 

pelanggaran. Dari hasil penelitian ini maka tiap-tiap tingkatan pemeriksaan tindak 

pidana dan pelanggaran yang dilakukan anak dapat dihentikan atau sebaliknya 

dapat diteruskan  pemeriksaannya. 
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa 

hakim dalam memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat persidangan 

adalah hakim tunggal, kecuali dipandang perlu  untuk diperiksa oleh hakim 

majelis. Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan pintu tertutup dan hanya 

dapat dihadiri oleh yang bersangkutan orangtua, wali atau orang tua asuh, 

penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal tertentu dan 

dipandang perlu pemeriksaan perkara anak dapat dilakuakan dalam sidang 

terbuka, dan keputusan diucapkan dalam sidamg terbuka untuk umum. Hakim, 

Penuntut Umum, penasehat Hukum bersidang tidak memakai toga ataum pakaian 

dinas. 

 
Masa penahanan oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak  pidana  dan 

atau pelanggaran diatas 15 hari dan kemudian dapat diperjuangkan oleh ketua 

pengadilan yang bersangkutan untuk paling lama 30 hari. Apabila dalam jangka 

waktu telah ditentukan pemeriksaan sidang perkara anak belum selesai maka anak 

tersebut harus dikeluarkan dari tahanan. 

 
Tindakan pembatasan waktu pemeriksaan tersebut mengungat bahwa anak 

memiliki  hak-hak yang dilindungi oleh hukum pada saat pemeriksaan 

persidangan. Hak- hak anak yang dimaksud adalah: 

a. Hak untuk dilindungi oleh penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, 

orang tua asuh 

b. Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum 

c. Hak untuk dibacakan putusan hakim dalam sidang terbuka untuk umum; 
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d. Hak untuk menyatakan pendapat dan keberatan-keberatan  terhadap kasus yang 

melibatkan dirinya; 

 
Proses pemeriksaan di sidang pengadilan ini selengkapnya diatur dalam pasal 55 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Dalam penjelasan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dijelaskan bahwa meskipun pada 

perinsipnya tindak pidana merupakan tanggungjawaban  terdakwa sendiri tetapi 

karena dalam hal ini terdakwa adalah anak maka tidak dapat dipisahkan dengan 

kehadiran orang tua. Wali atau orang tua asuh. 

 
Secara universal perlindungan terhadap anak-anak dalam proses peradilan telah 

diakui dalam Standart Minimum rules for the Administration of Juvenile Justice 

(SMR-JJ) atau yang sering disebut dengan  “Beijing Rules”. Perlindungan anak 

dalam proses peradilan anak ini harus menggambarkan adanya jaminan-jaminan 

khusus bagi anak dibidang hukum dan peradilan. Jaminan-jaminan yang khusus 

ini sudah barang tentu tidak harus selalu bertentangan dengan jaminan  yang 

bersifat unum. Artinya bahwa jaminan –jaminan hukum yang berlaku bagi setiap 

orang pada umumnya juga berlaku pula bagi anak. Oleh kaerna itu dalam hak-hak 

anak (Right Of Juveniles) yang dirumuskan dalam Rule 7.1 SMR-JJ (Beijing 

Rules) ditegaskan bahwa jaminan –jaminan prosedural yang pokok atau mendasar 

(basic procedural safeguards) harus dijamin pada setiap tahap proses perdilan 

anak yaitu : 

a. Hak untuk diberitahu tuduhan (the right to be notifietd of the charges); 

b. Hak tetep untuk diam (the right to remain  silent) ; 

c. Hak untuh mendapat penasehat hukum ( the right to counsel) 
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d. Hak untuk hadirnya orang tua atau wali ( the right to presence of a parent or 

guardium) 

e. Hak untuk mengharapkan sanksi dan pemeriksaan silang perkara saksi (the 

right to confront and cross- sxamine witnesses); 

f. Hak untuk banding ke tingkat yang lebih atas  (the right tp appeal to a higher 

authority);  (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 115-116). 

 
Jaminan-jaminan hukum yang umum sebagaimana terdapat pada uraian di atas 

SMR-JJ (Beijing  Rules)  juga menekankan hal-hal  yang patut mendapatkan  

perhatian khusus . Dijelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan di siding 

pengadilan harus  bersifat kondusif bagi kepentingan anak dan dilakukan dalam 

suasana (saling) pengertian hingga anak dapat berpartisipasi dan memberikan 

pernyataan secara bebas (Rule 14.2). 

 
Selama dalam proses persidangan anak berhak diwakili oleh penasehat hukum dan 

orang tua atau wali berhak untuk berpartisipasi dalam proses pemeriksaan dan 

dapat diwajibkan hadir oleh pejabat yang berwenang  untuk kepentingan anak ; 

sebaliknya mereka pun dapat ditolak untuk berpertisipais apabila ada alasan  demi 

kepentingan anak ( Rule 15). 

 
Sebelum mengambil keputusan  akhir untuk pemodanaan SMR-JJ  menegaskan 

perlunya  meneliti sacara tepat laporan peneliti social mengenai  latar belakang 

kehidupan dan keadaan-keadaan  yang menyebabkan tindak pidana itu dilakukan  

(Rule 16.1). (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 119-121). 
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F. Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Anak 

 
Dalam proses peradilan pidana anak Undang-Undang Pengadilan Anak telah 

menyatakan aparat penegak hukum yang melakukan proses peradilan anak 

haruslah aparat penegak hukum anak terdiri atas: 

 
1. Penyidik 

Penyidik terhadap Anak Nakal, dilakukan oleh penyidik yang di tetapkan 

berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat 

lain yg di tunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia [Pasal 41 ayat (1) 

UUPA]. Penyidik yang terlibat dalam proses peradilan anak disebut Penyidik 

Anak ( Tri Andrisman, 2009: 68). 

Syarat-syarat untuk dapat di tetapkan sebagai penyidik anak adalah:  

a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang telah dilakukan 

orang dewasa. 

b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.  

Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penydik dapat dibebankan kepada ; 

a. Penyidik yang melakukan tugas penyidik bagi tindak pidana yang dilakukan 

oleh orang dewasa atau ; 

b. Penyidik lain yang ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

 
2. Penuntut Umum 

Penuntutan terhadap anak nakal dilakukan oleh penuntut umum, yang ditetapkan 

berdasarkan surat keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 
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jaksa agung (Pasal 53 UUPA).  Penuntut umum yang terlibat dalam proses 

peradilan anak disebut penuntut umum anak. 

 
Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum anak adalah : 

a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan 

oleh orang dewasa. 

b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.  

 
Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntut dapat dibebankan kepada 

penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang 

dilakukan oleh orang dewasa. 

 
3. Hakim  

Hakim ditetapkan berdasarkan surat keputusan mahkamah agung atas ususl ketua 

pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan Tinggi (Pasal 9 

UUPA). Hakim yang terlibat dalam proses peradilan anak, disebut hakim anak. 

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak : 

a. Telah berpengalaman sebagai hakim dipengadilan dalam lingkungan peradilan 

umum  

b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak 

 
4. Petugas Kemasyarakatan  

Petugas kemasyarakatan menurut Pasal 33 UUPA petugas permsyarakatan terdiri 

dari : 
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a. Pembimbing Kemasyaraktan dari Departemen Hukum dan Ham  

b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial 

c. Pekerja Sosial suka rela dari organisasi kemasyarakatan  
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