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ABSTRAK 

Peran reserse dalam penyidikan tindak pidana pencurian menurut Undang–

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan 

dengan langkah awal melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, 

penyelesaian dan  penyerahan berkas perkara. Setelah semua selesai diperiksa 

oleh penyidik maka dilakukan pemberkasan perkara atau berkas perkara, yang 

kemudian berkas perkara tersebut diserahkan ke kejaksaan dimana terjadinya 

tindak Pidana/locus delicty, apabila sudah benar kemudian diberi stempel POLRI 

dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan untuk diperbaiki. Kendala-

kendala lain yang dihadapi oleh penyidik dalam penanggulangan terhadap tindak 

pidana yang dilakukan oleh anak adalah: Kemampuan dan cara kerja 

penyidik/penyidik pembantu anak dalam setiap proses penyidikan tindak pidana 

anak bila dikaitkan dengan pendidikan yang beraneka ragam mereka peroleh, 

Kondisi sarana dan fasilitas di Polres Ngawi yang diberikan oleh dinas. 

Kata kunci : tindak pidana, pencurian, anak 

 

ABSTRACT 

The role of a detective in the investigation of criminal offenses of theft under the 

Act No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System done with the first step 

of investigation, enforcement, inspection, completion and submission of the case 

file. After everything has examined by the investigators then the filing conducted, 

which then the case file submitted to the prosecutor's office where the crime scene 

happened/locus delicty, if it is correct then the POLRI stamp will be stamped on 

and will be returned for completion if it is incomplete. Other obstacles faced by 

investigators in prevention of criminal offenses committed by children are: skills 

and way of workings of the child investigator / police investigator in any criminal 

investigation process when the child is associated with the diverse education they 

have received, conditions of facilities in Ngawi District Police station given by the 

official 
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PENDAHULUAN 

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan 

petunjuk dan tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak 

manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus 

diarahkan. Hukum itu mengandung rekaman ide-ide yang dipilih oleh masyarakat 

tempat di mana hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadailan.
1
 

Masalah perlindungan hukum, Philipus M Hadjon memberikan 

pengertian‘’perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat 

serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-

wenangan’’.
2
 Masalah perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan 

hukum pada hakekatnya merupakan bagian dari masalah perlindungan Hak Asasi 

Manusia. 

E. Mezger mendefinisikan tindak pidana yaitu keseluruhan syarat untuk 

adanya pidana.
3
Menurut J.Baumann memberikan tindak pidana yaitu perbuatan 

yang memenuhi rumusan delik bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan 

kesalahan.
4
Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah 

berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai 

alat yang ada padanya. Salah satu alat itu, menurut Roeslan Saleh adalah Hukum 

Pidana.Dengan Hukum Pidana pemerintah menetapkan perbuatan–perbuatan 
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tertentu sebagai tindak pidana baru.Pemerintah berwenang untuk memerintahkan 

para penegak hukum memasuki bidang–bidang baru.
5
 

KUHAP Pasal 1 menjelaskan bahwa penyidik adalah:Pejabat polisi Negara 

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Di dalam 

penyidikan penegak hukum kepolisian yang bertugas untuk melakukan 

penyidikan terhadap tindak pidana adalah reserse yang salah satunya melakukan 

penyidikan tindak pidana pencurian. 

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tapi juga bisa 

dilakukan oleh anak dibawah umur salah satunya kasus pencurian yang dilakukan 

oleh Yayan Zainal Firdaus Bin Abi Khazimin yang berumur 15 tahun yang 

melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 

diduga keras melakukan tindak pidana pencurian di teras rumah Ibu Sri Wahyuni 

yang terletak di Dusun Walikukun Wetan, Desa Walikukun, Kecamatan 

Widodaren, Kabupaten Ngawi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana pencurian berupa: 1 (satu) buah sepeda motor merk 

Yahama Jupiter Z Nomor Polisi: AE-5513-JX, dengan total kerugian sekira 

sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), sebagaimana diatur dan diancam 

pidana sesuai ketentuan pasal 362 KUHP.
6
 Fenomena tersebut tentu saja sangat 

memprihatinkan karena sebenarnya anak merupakan aset bangsa, dan masa depan 

bangsa terletak di tangan anak-anak pada saat ini. 
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Setiap anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mendapat 

konsekuensi dari perbuatannya. Meski demikian, tidak selayaknya apabila sanksi 

yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah sama dengan 

orang dewasa. Di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak-hak anak 

yang merupakan generasi penerus bangsa dengan mengedepankan pendekatan 

restorative justice. 

Keadilan restorative (Rerstorative Justice) adalah proses penyelesaian 

terhadap tindak pidana yang terjadi dengan cara bersama–sama bermusyawarah 

antara korban, keluarga pelaku, dan masyarakat untuk mencari bentuk 

penyelesaian yang terbaik guna memulihkan semua kerugian yang diderita oleh 

semua pihak.
7
 

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya 

penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum 

(struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum 

(legal culture).Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi 

hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan 

hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.
8
 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) peranan reserse dalam 

penyidikan tindak pidana pencurian oleh anak di Polres Ngawi  menurut Undang-

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?(2) 
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Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi reserse di Polres Ngawi dalam 

melakukan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak? 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan peranan reserse dalam 

penyidikan tindak pidana pencurian oleh anak di Polres Ngawi  menurut Undang–

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) 

mendeskripsikanhambatan-hambatan apakah yang dihadapi reserse di Polres 

Ngawi dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh 

anak. Manfaat Penelitian adalah: (1) Mengembangkan pengetahuan dibidang 

hukum pidana. (2) Memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu 

hukum yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana. (3) Memberikan sumbangan 

pemikiran dan wacana yang luas bagi para pihak yang berkepentingan dalam 

penelitian ini. (4) Untuk melatih penulis dalam mengungkapkan masalah tertentu 

secara sistematis dan berusaha memecahkan masalah yang ada dengan metode 

ilmiah yang menunjang pengembangan ilmu pengetahan yang penulis dapat 

selama perkuliahan.  

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif yaitu penelitian 

yang dimaksudkan dalam memberikan data yang seteliti mungkin tentang 

manusia keadaan atau gejala–gejala lainnya.Untuk mendapatkan data yang akurat 

diperlukan (a) data primer dan (b) data sekunder.Analisis data pada penulisan 

hukum lazimnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Menurut Soerjono 

Soekanto pendekatan kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan 

deskriptif  analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau 

lisan dan juga perlakuannya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu 
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kesatuan.
9
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini 

adalah teknik kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mencari dan 

mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-

makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan 

dengan peran reserse dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang 

dilakukan oleh anak. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Peran Reserse dalam Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian yang 

dilakukan oleh Anak di Polres Ngawi 

 

Proses pemeriksaan terhadap tersangka anak merupakan bagian dari 

kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan 

keidentikan tersangka dan barang buktinya. Juga diperlukan kemampuan khusus 

yang harus dimiliki oleh pemeriksa sehingga dalam pelaksanaannya perlakuan-

perlakuan yang diberikan kepada anak harus dibedakan dengan tersangka dewasa. 

Dalam proses pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan menjunjung tingggi 

hukum yang berlaku serta senantiasa memperhatikan hak asasi manusia 

sebagaimana diatur dalam KUHAP. (a) Pemeriksaan Anak yaitu dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikenal memiliki dua macam penyidik 

yakni Pejabat Poisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil 

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (PPNS). Dalam hal 

perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang 

dilanggar adalah peraturan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 
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Hukum Pidana (KUHP), maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum 

dalam hal ini adalah penyidik Polri. Sejalan dengan Pasal 1 butir 8 Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan 

bahwa pejabat Penyidik adalah Penyidik Anak. Penyidik, yang dapat melakukan 

penyelidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu adalah 

penyidik yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Anak.(b) 

Strategi dan taktik penyidikan yaitu Taktik yang dilakukan oleh penyidik/penyidik 

pembantu unit reskrim pada saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka 

anak, dengan cara mempelajari Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan 

Tempat Kejadian Perkara serta Berita Acara Pemeriksaan para saksi. Selain  itu, 

untuk memperoleh keterangan yang diberikan oleh tersangka anak secarabenar 

selama proses pemeriksaan, maka taktik yang  dilakukan oleh pemeriksa yaitu 

dengan cara membujuk secara baik-baik terhadap tersangka anak.  

Dalam hal hasil pemeriksaan tersangka yang satu dengan yang lainnya atau 

tersangka anak maupun saksi maupun antar saksi ada pertentangan atau ketidak 

cocokan keterangan yang diberikan kepada pemeriksa, maka upaya yang 

dilakukan adalah dengan cara mempertemukan kedua belah  pihak atau di 

konfrontasi baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. Dimana tindakan 

tersebut dimaksudkan  untuk mencari keseuaian dari beberapa keterangan yang 

berasal dari tersangka maupun saksi dengan tujuan untuk mendapatkan 

keterangan yang benar atau paling tidak mendekati faktanya. 

Penangkapan yang dilakukan oleh Reserse terhadap Tindak Pidana 

Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Polres Ngawi.Berdasarkan hasil penelitian 

terhadap penangkapan yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu anak di Polres 
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Ngawi didapatkan suatu data bahwa dalam rangka penangkapan tersangka anak 

yang tidak tertangkap tangan maka penyidik/penyidik pembantumempergunakan 

cara yakni:(a)Tidakmenggunakan atribut kedinasan. (b) Menyertakan surat 

perintah penangkapan untuk diketahui oleh orang tua atau wali. (c) Diupayakan 

untuk melakukan suatu tindakan yang seolah-olah penyidik/penyidik pembantu 

melakukan suatu kunjungan atau silaturahmi ke keluarga tersangka. (d) Membawa 

anak tersebut ke kepolisian dengan menempatkan anak pada posisi tidak diapit 

atau diatara  petugas kepolisian.  

Penahanan yang dilakukan oleh Reserse terhadap Tindak Pidana Pencurian 

yang dilakukan oleh Anak di Polres Ngawi.Dalam konteks penahanan ini, untuk  

tersangka anak di Polres Ngawi, tersangka ditempatkan di  rumah tahanan terpisah 

dengan para terpidana orang dewasa. Namun lebih daripada itu, penahanan yang 

dilakukan tersebut tentunya dilakukan dengan berbagai pertimbangan yakni: (a) 

Tersangka melakukan suatu jenis tindak pidana berat. (b)  Tersangka tidak 

menyandang status sebagai seorang pelajar. (c) Lingkungan yang membentuk 

tersangka.  

Gelar perkara yang dilakukan oleh Reserse terhadap Tindak Pidana 

Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Polres Ngawi.Dalam proses penyidikan 

tindak pidana, termasuk proses penyidikan tindak pidana anak, gelar perkara 

diperlukan dalam rangka: (a) Memastikan apakah proses suatu tindak pidana yang 

dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu sudah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terhadap Juklak dan 

Juknis yang ada. (b) Menentukan apakah pasal pidana yang dipersangkakan 

kepada tersangka sudah benar dan memenuhi unsur pidana sebagaimana yang 
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dipersangkakan kepadanya. (c) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam 

proses penyidikan dan mencari jalan pemecahannya. Untuk mengambil suatu 

kebijakan  dan keputusan apakah perkara tersebut dapat dihentikan atau 

diteruskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

Berdasarkan hasil pengamatan, terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan 

oleh anak sampai saat ini berjalan dengan lancar karena sampai saat ini belum ada 

hambatan yang berarti mengenai penyelesaian berkas perara sampai ke Jaksa 

Penuntut Umum. 

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak. Dengan mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak.Hambatan Yuridis yang Dihadapi Reserse di Polres Ngawi dalam 

Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak. Pada 

dasarnya, hambatan yuridis erat kaitannya dengan adanya suatu aturan perundang-

undangan yang berlaku. Tidak terkecuali dengan perundang-udangan Undang 

Pengadilan Anak, bahwa penyidik merupakan penyidik Polri dan atau Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS), namun dalam kenyataannya pelaksanaan 

kualifikasi terhadap penyidik tindak pidana anak tidak memiliki unsur 

keseragaman sehingga menyebabkan adanya suatu ketimpangan (ambiguitas) 

dalam hal pelaksanaan penyidikan. Keambiguitasan penyidik dalam melakukan 

suatu tindak pidana ini dikarenakan, penyidik/penyidik pembantu anak belum 

sepenuhnya mengerti mengenai adanya pedoman penyidikan anak pelaku tindak 

pidana. 
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Hambatan-hambatan yang dihadapi Reserse di Polres Ngawi dalam 

Melakukan Penyelidikan Tidak Pidana Pencurian yang dilakukan Anak 

Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan 

Anak yaitu: (a) Faktor penegak hukum yakni  Berdasarkan hasil penelitian dan 

pengamatan tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu dalam 

pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak di Polres Ngawi dapat dijelaskan 

bahwa dengan melihat kemampuan dan cara kerja penyidik/penyidik pembantu 

anak dalam setiap proses penyidikan tindak pidana anak bila dikaitkan dengan 

pendidikan yang beraneka ragam mereka peroleh  serta dengan sarana, prasarana 

dan dana yang minimal. (b) Faktor sarana dan prasarana yaitu Penyidik/penyidik 

pembantu di Polres Ngawi dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa 

dilengkapi berbagai sarana dan fasilitas berupa penyediaan fasilitas-fasilitas untuk 

mendukung pelaksanaan tugasnya. Fasilitas yang disediakan antara lain berupa 

peraturan perundang-undangan, petunjuk lapangan, petunjuk teknis maupun 

peralatan dan perlengkapan (alat komunikasi, alat khusus, kendaraan bermotor) 

dan lain sebagainya. 

Dalam penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia 

berdasarkan atas hukum (rechstaat) tidak berdasar pada kekuasaan semata 

(machtstaat). Pernyataan tersebut bukan  dimaksudkan sebagai sekedar sebuah 

slogan tertulis belaka tetapi merupakan suatu kebulatan tekad bangsa yang harus 

diwujudkan menjadi kenyataan.  

Rendahnya kesadaran hukum bukan hanya ada pada masyarakat, akan tetapi 

juga kesadaran hukum para aparat/penguasa. Hal  ini ditandai dengan masih 

banyaknya penyidik/penyidik pembantu di Polres Ngawi yang belum menguasai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum acara pidana anak 
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sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Dengan demikian 

masih ditemukan tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan wewenang yang 

dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu anak di Polres Ngawi. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan terhadap tindakan dan 

perilaku penyidik/penyidik pembantu anak di Polres Ngawi, budaya kekerasan 

dalam penyidikan anak tidak pernah dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu. 

Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan suatu amanat yang tercantum dalam  

perundang-undangan yang berlaku misalnya undang-undang perlindungan anak, 

undang-undang kesejahteraan anak, hak asasi manusia dan lain sebagainya. 

Namun tindakan ini juga harus tetap memperhatikan hukum acara pidana dan 

tujuan penyidikan. 

Dalam melakukan proses pemeriksaan tindak pidana penyidik/penyidik 

pembantu anak di Polres Ngawi tidak dapat melakukan tindakan semena-mena 

dan menurut kemauannya sendiri tetapi harus berdasarkan pada norma-norma 

maupun peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Prosedur pemeriksaan dalam 

proses penyidikan tindak pidana di Indonesia telah ditentukan berdasarkan hukum 

acara pidana yang ditetapkan didalam KUHAP sebagai hukum formalnya 

sedangkan hukum materiilnya mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Anak.  

Selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik/penyidik pembantu anak di Polres Ngawi 

juga berpedoman pada norma-norma tertulis yang berlaku dalam masyarakat 

maupun kebiasaan yang  berlaku dalam lingkungan komunitas penyidik Polri. 

Dalam hal ini mekanisme pengawasan dan pengendalian dari pimpinan tersebut 

erat kaitannya dengan target waktu penyelesaian berkas perkara dan kewenangan 
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penyidik untuk menahan tersangka anak yang telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) 

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

menentukan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila anak 

tersebut memperoleh 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. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Pertama, peran reserse dalam penyidikan tindak pidana pencurian menurut 

Undang–Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

dilakukan dengan langkah awal melakukan penyelidikan, penindakan, 

pemeriksaan, penyelesaian dan  penyerahan berkas perkara. Setelah semua selesai 

diperiksa  oleh penyidik maka dilakukan pemberkasan perkara atau berkas 

perkara, yang kemudian berkas perkara tersebut diserahkan ke kejaksaan dimana 

terjadinya tindak Pidana/locus delicty, apabila sudah benar kemudian diberi 

stempel POLRI dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan untuk 

diperbaiki. 

Kedua, hambatan-hambatan dalam melakukan  penyidikan yang dihadapi 

oleh Polres Ngawi dalam mengatasi tindak pidana anak, umumnya muncul karena 

didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut: (a) Faktor Intern Pada dasarnya pihak 

kepolisian tidak banyak kesulitan baik di dalam melakukan penangkapan maupun 

dalam melakukan peyidikan, karena umumnya anak-anak itu tidak begitu 

menyadari dengan apa yang dilakukannya dan akibat yang ditimbulkan oleh 

perbuatannya. (b) Faktor Eksternal Hambatan secara ekstern yang biasa ditemui 
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oleh penyidik adalah dalam memberikan pengertian terhadap orang tua/wali, atau 

keluarga dari anak yang melakukan tindak pidana, karena mereka sulit untuk 

mengintropeksi diri tentang peran mereka sebagai orang tua yang disatu sisi 

mereka sebagai bapak dan disisi lain mereka sebagai teman atau bahkan relasi 

sehingga sebagian  besar orang tua menganggap sudah memberikan yang terbaik 

buat anaknya. Sehingga mereka tidak percaya kalau anaknya sampai terlibat kasus 

atau perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana. 

 

Saran 

Pertama, bagi penyidik, untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak anak 

yang bermasalah dengan hukum dalam proses penyidikan maka diperlukan 

sebuah model penyelesaian non-penal seperti model peradilan restoratif 

Kedua,bagi penyidik, dalam melaksanakan penyidikan, kebijakan diversi 

dan diskresi tentu sangat perlu untuk diterapkan mengingat anak  bukanlah orang 

dewasa yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Ketiga,bagi penyidik, Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan bagi penegak hukum agar mengetahui teknis dalam melakukan 

penyidikan terhadap perkara anak.  
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