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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing

(Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat ( Malaysia).1

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP,

penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

melakukan penyidikan.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai

berikut :

“ Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya”.2

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP diatas, menjelaskan bahwa

penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat

menyakinkan atau mendukung kenyakinan bahwa perbuatan pidana atau

1Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120.
2Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar

Grafika, Jakarta, 2010, hlm 32.
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perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi.

Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan

pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan

saksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter apakah

perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal)  itu bertentangan dengan nilai-nilai

yang hidup pada komunitas yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu

nyata-nyata merugikan pihak lain di peristiwa tersebut.

Penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHAP ayat (1) :

(1) Penyidik adalah :

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus

oleh undang-undang.3

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 pada Pasal 2A ayat (1), dirumuskan

penyidik adalah :

(1). Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus
memenuhi syarat :

a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling
rendah sarjana strata satu atau yang setara;

b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse

kriminal;
d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

dan
e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

3Hari Sasangka, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan
Persktek, Maju Mundur, Bandung, 2007, hlm. 22
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Selain terdapat penyidik seperti yang telah dijelaskan diatas berdasarkan Pasal 10

KUHAP terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal

10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan syarat

kepangkatan dalam ayat (2) Pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur

dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 58 Tahun 2010 yaitu pada

Pasal 3 yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang berpangkat paling rendah Sersan dua (Brigadir) dan

pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang

diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan

kesatuan masing-masing.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia,

terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penyidikan, penuntutan,

dan pemertiksaan disidang pengadilan yang tidak diatur didalam kitab undang-

undang hukum acara pidana (KUHAP) dan hal ini merupakan relevansi asas

hukum pidana (Lex Specialist Derogat lex Generalist) secara sosiologi,

kewenangan polisi dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini dilihat sebagai

kedudukan (Status) dan peranan (Rule).

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut
dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak
pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa
setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu
peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.4

4M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan
Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 210.
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Menurut De Pinto, menyidik (opsporing) berarti “pemeriksaan permulaan oleh

pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah

mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa

ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.5

Tugas utama penyidik anak ialah melakukan penyidikan terhadap anak nakal.6

Pengaturan perihal prosedur penyidikan pada pokoknya termaktub pada bab III

acara peradilan pidana anak, bagian kesatu umum hingga ke bagian kedua

penyidikan Pasal 26, 27, 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik dalam perkara pidana anak

menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 26 ayat (1) penyidikan terhadap perkara anak

dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang sistem peradilan pidana anak dikenal adanya penyidik anak,

penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan, tidak semua penyidik

Polri dapat berwenang melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Untuk dapat

diangkat sebagai penyidik anak, undang-undang sistem pengadilan pidana anak

melalui Pasal 26 ayat (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;

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

5http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339_JURNAL-RAMIN.pdf  diunduh tanggal
10 November 2014 Pukul 11.30 WIB.

6Bambang Waluyo Op.Cit., hlm. 108.
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c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur seperti halnya orang

dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga mengalami proses hukum yang

identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik

disini mempunyai arti hampir sama, yang berbeda hanya lama serta cara

penangananya lama penahanan pada tingkat penyidikan untuk anak-anak ditahap

pertama adalah 20 hari dan jika proses penyidikan belum selesai dapat

diperpanjang selama 10 hari, jadi totalnya 30 hari, sedangkan untuk orang dewasa

pada proses penyidikan tahanan dewasa untuk tahap pertama ditahan selama 20

hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari jadi totalnya 60 hari.

Penyidikan dalam perkara anak melibatkan peran serta dari Pembimbing

Kemasyarakatan, yakni dengan diwajibkannya penyidik untuk meminta

pertimbangan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana

dilaporkan atau diadukan, penyidik juga wajib meminta laporan hasil penelitian

Kemasyarakatan terhadap anak korban dan anak saksi dari Pekerja Sosial

Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sejak tindak pidana diajukan.

Masing-masing hasil laporan tersebut wajib diserahkan oleh Balai

Pemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam.

Penangkapan terhadap anak dilakukan guna penyidikan paling lama 24 jam. Anak

yang ditangkap wajib ditempatkan di ruang khusus unit pelayanan anak, dan

penyidik harus berkoordinasi dengan penuntut umum guna memenuhi

kelengkapan berkas baik secara materiil maupun formil dalam waktu 1 x 24 jam.
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Perilaku menyimpang yang mungkin dilakukan oleh penyidik :
a. Penyidik tidak melakukan tindakan lanjut terhadap adanya aduan atau laporan

dari masyarakat tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana;
b. Penyidik melakukan tindakan kekerasaan terhadap tersangka pada saat

pemeriksaan;
c. Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik (SP3) tanpa

alasan yang jelas.7

Sebagaimana dalam praktik penyidikan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana

pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang dilakukan oleh anak, benar-benar

harus di perhatikan dalam praktik penyidikannya jangan sampai ada perilaku

penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik apalagi sampai melakukan tindakan

kekerasaan yang membahayakan fisik dan mental anak tersebut.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata “Tindak Pidana” yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia

adalah bermacam-macam antara lain tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa

pidana dan/atau perbuatan kriminal. Berbagai pengertian tersebut ada beberapa

ahli hukum pidana yang merumuskan pengertian yang bervariasi terhadap

pengertian tindak pidana tersebut, menurut Andi Hamzah mengemukakan bahwa :

“Istilah tindak pidana menurut para pakar, tidak membedakannya dengan kata
“tindak pidana” yang berasal dari bahasa latin “delictum” atau “delicta”, dalam
bahasa Belanda dikenal dengan istilah “strafbaarfeit”, terdiri dari “straf” berarti
hukum, “baar” berarti dapat atau boleh dan “fait” berarti peristiwa, oleh para ahli
hukum pidana digunakan dalam berbagai istilah dengan sudut pandang masing-
masing”.8

7Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminolog, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 42.
8Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.48.
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Istilah starfbaar feit dalam bahasa Belanda, yang jika diterjemahkan harfiah

berarti peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah feit maksudnya meliputi

perbuatan dan pengabaian. Simons menerangkan, bahwa strafbaar feit adalah

kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan

hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang

mampu bertanggungjawab.9

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah

tindak pidana. Istilah tindak pidana atau strafbaarfeit atau perbuatan pidana

merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar

larangan tersebut.10 Adapun beberapa tokoh yang memiliki perbedaan pendapat

tentang peristilahan “strafbaarfeit” atau tindak pidana, antara lain :

1) Simons

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan

sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.11

2) J.Bauman

Perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik,

bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.12

9 Tongat Op.Cit., hlm.105.
10Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.
71.

11Tongat Op.Cit., hlm.105.
12Ibid. hlm.106.
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3) Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa

melanggar larangan tersebut.13

4) Van Hattum
Perkataan “Strafbaar” itu berarti “voor sraaf in aanmerking komend” atau
“straaf verdienend” yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum,
sehingga perkataan “strafbaar feit” seperti yang telah digunakan oleh
pembentuk undang-undang didalam kitab undang-undang hukum pidana itu
secara “eliptis” haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah
melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat
dihukum” atau suatu “feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is”.14

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Pencurian Dengan
Pemberatan.

a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan suatu bentuk tindak pidana, hal ini berarti bagi siapa pun

orangnya yang melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain

secara melawan hukum harus dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal yang

mengaturnya. Pengenaan sanksi tersebut dilakukan melalui suatu proses

pengadilan.

Sejalan dengan pengertian di atas, mengenai pengertian pencurian menurut

Kamus Hukum “Pencurian adalah : perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum”. Kata

pencurian berasal dari kata dasar yang mendapat awalan me- dan akhiran-an.

13Ibid. hlm.107.
14Ibid. hlm. 184.
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b. Pengertian Pencurian Dengan Pemberatan.

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai

“pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini merujuk

pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam

keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan

pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan

atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363  KUHPidana. Oleh

karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang

dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat

memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian

dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk

pokoknya.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana

dirumuskan sebagai  berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 Ke-1 pencurian ternak.
 Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa

bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar,
kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang .

 Ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu
yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang  berhak.

 Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara
bersama-sama.

 Ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,
atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan
membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.
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(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu
tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan
tahun.

Persoalan yang terjadi berdasarkan perkara anak melakukan tindak pidana

pencurian dengan pemberatan karena terdakwa anak melakukan tindak pidana

pencurian kendaraan bermotor dengan cara  merusak kunci stang sepeda motor

tersebut maka dalam KUHP dikenakan Pasal 363 KUHP.

C. Pengertian Anak dan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Anak dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak yaitu :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan
hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi
tindak pidana.

2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak
korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang
disebabkan oleh tindak pidana.

4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar,
dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pengelompokkan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas, sejumlah

undang-undang yang mengatur status dan perlakuan terhadap anak memiliki

perbedaan mengenai batasan atau definisi usia yang dikategorikan sebagai anak.

Pada tahun 1990 dalam Konvensi tentang hak-hak anak mendeskripsikan “anak”

seperti yang tercakup dalam Pasal I Konvensi tersebut yaitu:
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Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali

berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia anak

di capai lebih awal. Pasal 45 KUHP  mendefinisikan anak yang belum berumur 16

(enam belas) tahun sedangkan dalam Pasal 330 KUHPerdata mengatakan orang

belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh

satu) tahun dan belum kawin.

Sedangkan dalam hukum islam, anak di bawah umur disebut dengan orang yang

belum baliq atau belum berakal kerena belum cakap untuk berbuat atau bertindak.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia pada Pasal 1 ayat (5) ditentukan bahwa:

Anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum

menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah

demi kepentingannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok

Perburuhan Pasal 1 ayat (1) didefinisikan pengertian anak sebagai berikut: “Anak

adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah”. Sedangkan

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal

1 ayat 2 disebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur

21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin”.

Sedangkan menurut Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
pada Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Pendefinisan anak
menurut undang-undang perlindungan anak tersebut di atas, mencerminkan
perubahan perspektif dan pendekatan terhadap upaya perlindungan anak.
Berdasarkan rumusan pengertian anak di atas, terdapat kesamaan unsur yang
dapat dijadikan pedoman dalam mendefinisikan kriteria yang tergolong anak.
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Memperhatikan uraian-uraian di atas mengenai pengertian anak yang belum

dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapatlah

dikatakan bahwa pengertian anak yang belum dewasa adalah seseorang yang

berada di bawah 18 tahun serta termasuk anak yang masih dalam kandungan dan

belum pernah menikah.

2. Pengertian Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang

telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan

belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana yaitu :

1). Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan

tindak pidana;

2). Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar

sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang

terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:

1). Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum;

2). Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan

orang/kelompok, orang/lembaga/negara terhadapnya; atau

3). Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa

pelanggaran hukum.
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Di lihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat

dibagi menjadi :

1). Pelaku atau tersangka tindak pidana;

2). Korban tindak pidana;

3). Saksi suatu tindak pidana.

Kenakalan anak disebut juga dengan Juvenile Deliquency. Juvenile atau yang

(dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak atau anak muda,

sedangkan Deliquency artinya terabaikan atau mengabaikan yang kemudian

diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain.15 Kamus

Besar Bahasa Indonesia, delikuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi

secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.16

Perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan

dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan

yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.

Menurut Paul Mudikdo memberikan perumusan mengenai Juvenile Delinquency,
sebagai :

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan,
bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang
oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan lain
sebagainya;

2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang
menimbulkan keonaran dalam masyarakat;

3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial
termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.17

15 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 8.
16Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,

Jakarta, 2010, hal. 219.
17Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2007,  hal.9.
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D. Penegakan Hukum

Penegak hukum adalah petugas badan yang berwenang dan  berhubungan dengan

masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum.

Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian

pada orang lain. Penegakkan Hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para

aparat penegak hukum. Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini

adalah sebagai berikut:

“ Penyidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk

melakukan penyidikkan”.

Menurut Barda Nawawi Arief penegakan hukum merupakan serangkaian proses
yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat
penegakan hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat
penyidikan/kepolisian, aparat penuntut umum/ kejaksaan, aparat pengadilan, dan
aparat pelakasaan pidana.18

Proses bekerjanya aparatur penegak hukum, terdapat tiga elemen penting yang

mempengaruhi, yaitu:

a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana prasarana

pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.

b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan

aparatnya.

18Barda Nawawi arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal 1.
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c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun

yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum

materiilnya maupun hukum acaranya

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya

norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:
a. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek

hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan
aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti
dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya
aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan
bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:
a. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai

keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-
nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan
peraturan yang formal dan tertulis.19

E. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara

anak yang berhadapan dengan hukum yaitu seluruh prosedur acara pidana, mulai

dari upaya penyelidikan kepolisian, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan

pidana. Secara umum dapat kita tinjau proses penyidikan terhadap tindak pidana

19Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Ke-11, :
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 32
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yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

1. Penyidikan.

2. Penangkapan.

3. Penahanan.

4. Proses penyidikan yang wajib dirahasiakan.

5. Proses penyidikan terhadap anak yang berumur 12 tahun sampai dengan 18

tahun.

6. Pemberkasan perkara.

Praktik penyidikan yang terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan

oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak dalam Bab III Acara Peradilan Pidana Anak dapat

dilakukan dengan beberapa tahap yakni :

1. Tahap Bagian Kesatu Umum

Menangani perkara anak Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut

Umum dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus dan memperhatikan

kepentingan terbaik bagi anak. Mengusahakan suasana kekeluargaan yakni

penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif

dan simpati. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu

yang lama dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat

mengajak terdakwa dengan memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.

Sedangkan simpati dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap

sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Suasana kekeluarga itu
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berarti tidak ada unsur paksaan, intimidasi, atau sejenisnya dalam proses

penyidikan berlangsung. Proses penyidikan ini harus dirahasiakan agar tidak

dengan mudah dapat diketahui oleh umum yang dapat menyebabkan depresi, malu

atau minder dan lain sebagainya yang nantinya akan berakibat secara psikis

terhadap tumbuh kembangnya anak di masyarakat.

2. Tahap Penyidikan

Penyidik anak harus telah berpengalaman sebagai penyidik; mempunyai minat,

perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan telah mengikuti pelatihan

teknis tentang peradilan anak. Melakukan penyidikan terhadap perkara anak diatur

dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran

dari Pembimbing Kemasyarakatan atau bila perlu kepada ahli pendidikan,

psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga

Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya, setelah tindak pidana dilaporkan

atau diadukan. Masing-masing hasil laporan tersebut wajib diserahkan oleh Balai

Pemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam.

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib mengupayakan Diversi bagi anak

yang berkonflik.

3. Tahap Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan dilakukan setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak korban.

Kemudian kepada pelapor atau pengadu diberikan surat tanda penerimaan laporan

atau pengaduan. Setelah itu petugas Polisi Republik Indonesia yang dalam hal ini

adalah penyidik segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui bahwa benar-
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benar telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana dan agar tidak salah tangkap.

Apabila suatu tindak pidana diketahui oleh kepolisian berdasarkan hasil

pelaporan, hal ini akan mempermudah pihak berwajib dalam melakukan

penyidikan dalam hal pelaku tindak pidana masih anak-anak maka penyelidikan

dilakukan berdasarkan  ketentuan perundangan yang berlaku yaitu Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara

waktu kebebasan tersangka anak yaitu apabila terdapat cukup bukti guna

kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan dalam hal dan menurut cara

yang diatur oleh undang-undang. Penangkapan dilakukan tidak boleh dengan

sewenang-wenangnya, oleh karena itu harus penangkapan hanya dilakukan

berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni

dengan harus segera menyerahkan tersangka berserta barang bukti kepada

penyidik. Khusus tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum, harus memperhatikan hak-hak anak. Penangkapan terhadap anak

dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.

Penahanan oleh penyidik anak atau penuntut umum anak atau hakim anak dengan

penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan

bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Istilah “dapat” ditahan, berarti

penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik

diharap betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak.

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh
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jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan

diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan

mengulangi tindak pidana. Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012

menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang

melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana

(kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenankan suatu

penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup,

bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Pasal 32 ayat (2) huruf a dan b

UU Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa penahanan dilakukan apabila anak

melakukan tindak pidana berusia 14 tahun ke atas dan diancam pidana penjara 7

tahun keatas yang ditentukan oleh undang-undang. Pemeriksaan terhadap

tersangka anak dilakukan di ruangan pemeriksaan khusus  yang mencerminkan

bahwa dalam rangka melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap tersangka apalagi

terhadap tersangka anak, maka sangat diperlukan ruangan pemeriksaan khusus

yang mencerminkan situasi kekeluargaan, bebas dari gangguan orang lain yang

tidak berkepentingan dan suasana ruangan yang mampu mendatangkan

ketentraman kepada tersangka anak, sehingga dalam pelaksanaan proses

pemeriksaan tersangka tidak akan merasa takut, tertekan, nyaman dan dapat

memberikan keterangan secara bebas.

Tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan

selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap

dipenuhi (Pasal 33 ayat 4 dan ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012). Penahanan yang

dilakukan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan

atau kepentingan masyarakat. Penyidik yang melakukan tindakan penahanan,
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harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang akibat dari tindakan

penahanan, dari segi kepentingan anak, seperti pertumbuhan dan perkembangan

anak baik fisik, mental maupun sosial. Direalisasikan dengan dimulainya pada

perlakuan khusus pada saat penahanan, yaitu dengan menahan anak secara

terpisah dengan orang dewasa. Untuk menghindari anak terhadap pengaruh-

pengaruh buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan

tahanan lainnya.


