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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Anak adalah bagian dari generasi muda, salah satu sumber daya manusia 

yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang 

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak 

memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan 

seimbang. 

Anak berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia, memiliki 

definisi yang sedikit berbeda satu dengan yang lainnya di dalam peraturan-

peraturan yang berlaku pada umumnya. Di dalam UU Nomor 3 tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak, yang selanjutnya dalam hal ini disebut Undang-

undang Pengadilan anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yaitu 

“orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 tahun namun belum 

mencapai usai 18 tahun atau belum pernah kawin”. Sementara itu, menurut 

UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa yang 

disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan 

belum pernah kawin. Sedangkan menurut UU Pemilihan Umum yang 

dikatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 17 tahun. 

Menurut Wagiati Soetodjo,  

“lain halnya menurut hukum Islam, di mana untuk menentukan apakah 
seseorang bisa dikatakan sebagai anak tidak ditentukan berdasarkan 
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hitungan usia, tetapi seseorang yang telah mulai mengalami adanya 
tanda-tanda perubahan pada badaniah baik bagi pria maupun bagi 
wanita.”1 

 Sementara itu untuk proses perkembangan diri seorang anak terdiri dari 

beberapa fase yaitu:2 

1. Fase pertama, dimulai pada usia 0-7 tahun, disebut sebagai masa anak 

kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan 

fungsi-fungsi tubuh, perkembangan emosional, bahasa, dan merupakan 

masa kritis pertama yang juga merupakan masa timbulnya seksualitas 

awal pada anak. 

2. Fase kedua, dimulai pada usia 7-14 tahun, disebut sebagai masa kanak-

kanak yang dapat diklasifikasikan ke dalam 2 periode: 

a. Masa Sekolah Dasar pada usia 7-12 tahun, disebut periode 

intelektual yaitu masa belajar awal yang dimulai dengan memasuki 

lingkungan masyarakat di luar keluarga 

b. Masa remaja awal/pra-pubertas/pubertas awal, disebut dengan 

periode pueral, di mana terdapat kematangan fungsi jasmaniah, 

berkembangnya tenaga fisik yang melimpah yang menyebabkan 

tingkah laku terlihat kasar, canggung, berandal, kurang sopan, dan 

lain-lain. 

3. Fase ketiga, dimulai pada usia 14-21 tahun, disebut masa remaja yang 

sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent di mana terdapat masa 

penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. 

                                                 
1 Wagiati Soetodjo. 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung: PT.Refika Aditama. hlm. 25-26 
2 Ibid. hlm.7 
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Keberadaan anak memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai 

tingkah lakunya. Dalam perkembangan ke arah kedewasaan, kadang-kadang 

seorang anak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain atau 

merugikan dirinya sendiri, bahkan melakukan suatu perbuatan yang dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana. 

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan anak yang melanggar hukum 

bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain dampak negatif 

pembangunan yang berlangsung pesat. Perubahan sosial dalam masyarakat 

juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan watak dan perilaku anak. 

Selain itu juga disebabkan oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari 

orang tua, baik berupa pengawasan, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam 

pembentukan sikap dan perilaku anak, yang pada akhirnya akan merusak 

perkembangan jiwa dan perilaku anak.  

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang seharusnya  

dijaga karena dalam diri mereka melekat harkat, martabat, dan hak-hak 

sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan 

bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, 

anak adalah bagian integral dari sebuah negara yaitu generasi muda agen 

penerus perwujudan cita-cita sebuah bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 

serta berhak atas perlindungan dari segala macam bentuk tindak kekerasan, 
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ancaman dan diskriminasi. Anak juga memiliki hak kebebasan berekspresi dan 

dihargai hak-hak sipilnya. 

Fenomena yang terjadi saat ini ternyata implementasi dari aturan hukum 

yang telah ada masih jauh dari harapan. Telah sering terdengar dan disaksikan 

bahwa perlindungan terhadap anak-anak tidak maksimal. Banyak peristiwa 

dan kejadian yang dapat dijadikan bukti bahwa anak belum bisa mendapatkan 

perlindungan itu secara maksimal. 

Dalam masyarakat banyak dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan 

anak, bahkan lebih dari itu anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum 

atau melakukan tindak pidana. Perilaku/perbuatan anak yang melanggar 

hukum atau melakukan tindak pidana dapat dikatakan sebagai suatu bentuk 

dari kenakalan anak. Kenakalan anak/remaja, atau dalam istilah asing acap 

dikenal dengan Juvenile Delinquency, secara harafiah terdiri dari dua kata 

yaitu Juvenile yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa 

muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan Delinquency artinya 

doing wrong, terabaikan/mengabaikan, atau dapat diperluas menjadi jahat, a-

sosial, kriminal, pelanggaran, pembuat rebut, pengacau, penteror, durjana, dan 

lain-lain. “Sementara itu, secara istilah Juvenile Delinquency adalah suatu 

tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun 

norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.”3  

Permasalahan kenakalan anak dan remaja yang semakin berkembang ini 

perlu segera untuk diatasi dan diselesaikan. Untuk mencari solusi terhadap 

                                                 
3 Ibid. hlm. 8-9 
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kenakalan anak dan remaja, bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, 

tetapi juga memerlukan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat. 

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha dimana anak dapat 

melaksanakan hak dan kewajibannya secara penuh. Perlindungan anak 

termasuk di dalamnya masalah perlakuan dalam tindakan hukum terhadap 

anak yang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana. Meskipun akibat 

yang ditimbulkan oleh perbuatan anak sama dengan akibat perbuatan yang 

dilakukan oleh orang dewasa, perlu diingat bahwa perilaku menyimpang 

seorang anak adalah sekedar krisis nilai saja, karena dalam proses 

pertumbuhan ke masa remaja dan dewasa yang sedang dalam proses pencarian 

jati diri. Dalam proses yang demikian, seorang anak sering tidak dapat 

mengendalikan perilakunya dan mudah terpengaruh serta tergelincir kedalam 

apa yang disebutnya sebagai kenakalan remaja. 

Dalam rangka untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan 

perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut 

kelembagaan maupun perangkat hukum yang mantap dan memadai. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, maka perlu adanya sebuah perlakuan yang khusus 

terhadap anak. Adapun perlakuan khusus yang diberikan kepada sang anak, 

terlihat pada hak-hak yang dimiliki seorang anak berbeda dengan hak-hak 

yang dimiliki oleh orang dewasa. Negara bahkan dunia telah memberikan 

perlindungan terhadap kepentingan anak, hal ini tertuang dalam Convention 

on The Rights of The Child (Konvensi Hak-hak Anak), dan sebagai bentuk 

persetujuan atas Konvensi Hak-hak Anak tersebut, Indonesia meratifikasi 
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Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Hak-hak anak yang tercantum dan dijamin di 

dalam Konvensi Hak-Hak Anak tersebut antara lain:4 

1. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang.  
2. Hak untuk mendapatkan nama.  
3. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan.  
4. Hak untuk mendapatkan identitas.  
5. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak.  
6. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi.  
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik 

bersenjata.  
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami 

konflik hukum.  
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami 

eksploitasi sebagai pekerja anak.  
10. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami 

eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan.  
11. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami 

eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.  
12. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, 

penjualan dan perdagangan anak-anak.  
13. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami 

eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau 
masyarakat adat.  

14. Hak untuk hidup dengan orang tua.  
15. Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan 

dengan salah satu orang tua.  
16. Hak untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan.  
17. Hak untuk berekreasi.  
18. Hak untuk bermain.  
19. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan 

budaya.  
20. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi 

yang genting.  
21. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai 

pengungsi.  
22. Hak untuk bebas beragama.  
23. Hak untuk bebas berserikat.  
24. Hak untuk bebas berkumpul secara damai.  
25. Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber.  
26. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi.  
27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan.  

                                                 
4 www.designani.blogsome.com. Diakses tanggal 10 Maret 2008 
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28. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, 
hukuman dan perlakuan tidak manusiawi.  

29. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang 
sewenang-wenang.  

30. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan 
kebebasaan.  

31. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma.  

Terhadap anak yang melakukan perbuatan yang melanggar 

hukum/melakukan tindak pidana akan dilakukan proses hukum. Dalam hal ini, 

proses tersebut dimulai dari proses penangkapan sampai dengan proses 

penahanan, yang mana dalam setiap proses pemeriksaan tersebut terdapat 

perbedaan antara pelaku tindak pidana yang masih berstatus anak dengan 

mereka yang sudah dewasa. Dimana terhadap pelaku tindak pidana yang 

masih anak-anak ini adalah lebih mengedepankan pada aspek perlindungan 

hak-hak dari anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaan yang dijalaninya. 

Anak dalam pengertian pidana lebih diutamakan dalam hal pemahaman 

terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrati anak 

merupakan bagian yang lemah dan rentan akan diskriminasi, maka sangatlah 

perlu perlindungan terhadap hak-haknya ketika mereka harus menjalani proses 

hukum. “Adapun yang menjadi hak-hak anak nakal ketika terlibat dalam 

perkara tindak pidana baik dalam status tersangka ataupun terdakwa antara 

lain yaitu:” 5  

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah; 
2. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang 

merugikan yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik 
dan sosial; 

                                                 
5 Gatot Supramono. 2005. Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta: Djambatan. hlm. 24-27 
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3. Hak untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih 
penasehat hukum sejak saat ditangkap atau ditahan, selama 
dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan; 

4. Hak untuk menyatakan pendapat; 
5. Hak untuk berhubungan langsung dengan penasehat hukum 

dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang; 
6. Hak pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak; 
7. Hak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan 

selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum; 
8. Hak untuk segera diadili oleh pengadilan; 
9. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya; 
10. Hak untuk pemberitahuan dengan jelas dalam bahasa yang 

dimengerti oleh anak tentang apa yang disangkakan/ 
didakwakan kepadanya; 

11. Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik 
atau hakim pada saat pemeriksaan tingkat penyidikan dan 
pengadilan; 

12. Hak untuk mendapatkan juru bahasa apabila sang anak tidak 
paham bahasa Indonesia; 

13. Hak mendapat penerjemah apabila sang anak menderita bisu 
dan atau tuli; 

14. Hak untuk memilih sendiri penasehat hukumnya; 
15. Tersangka/terdakwa anak yang berkebangsaan asing berhak 

untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan 
negaranya dalam menghadapi proses perkaranya; 

16. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter 
pribadi untuk kepentingan kesehatannya, baik berhubungan 
dengan proses perkara atau tidak; 

17. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak 
yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan 
tersangka/terdakwa anak guna mendapatkan jaminan bagi 
penangguhan penahanan atau usaha untuk mendapat bantuan 
hukum; 

18. Hak untuk pemberitahuan penahanan atas tersangka/terdakwa 
anak oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat 
pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau 
orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa ataupun 
kepada orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh 
tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau 
jaminan bagi penangguhannya; 

19. Hak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat 
hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan dari sanak 
keluarga dalam hal yang tidak berhubungan dengan perkara, 
untuk kepentingan pekerjaan ataupun kekeluargaan; 

20. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan; 
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21. Hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau 
seseorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberi 
keterangan yang menguntungkan bagi dirinya; 

22. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian; 
23. Hak untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan 

pengadilan tingkat pertama menyangkut masalah kurang 
tepatnya penerapan hukum; 

24. Hak untuk memohon ganti kerugian dan rehabilitasi atas 
kerugian atau penderitaan yang dialami.  

 
Selain memberikan hak-hak khusus kepada anak, secara normatif hukum 

positif Indonesia juga telah memberikan perhatian yang khusus bagi seorang 

anak yang terlibat dalam perkara pidana, baik menyangkut kewajiban-

kewajiban anak, bentuk-bentuk tindakan/pidana/hukuman yang dapat 

diberikan, tata cara beracara dalam perkara anak, tata cara pembinaan, tempat 

pembinaan, dan masih banyak lainnya. Hal ini diselenggarakan dengan tujuan 

agar kehidupan seorang anak yang dianggap masih panjang, dan masa depan 

anak yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa yang akan 

menentukan keberlangsungan negara, juga bergantung pada bagaimana 

kehidupan anak pada masa sebelum tercapainya kedewasaan. 

Seorang anak akan diperiksa dan diadili di pengadilan bila terdapat bukti 

yang kuat telah melakukan tindak pidana dan harus mempertanggung 

jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, serta dijatuhi sanksi sebagai 

akibat dari perbuatannya. Di dalam UU Pengadilan Anak ditentukan bahwa 

setiap perkara anak nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus, seperti: 

di tingkat penyidikan oleh penyidik anak, di tingkat penuntutan oleh penuntut 

anak dan di pengadilan oleh hakim anak. 



10 
 

 Salah satu bentuk perhatian terhadap permasalahan anak yaitu dalam hal 

upaya penanganan perkara tindak pidana sejak saat terlibatnya anak dalam 

pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik, seorang tersangka anak harus 

senantiasa mendapat perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya. 

Dari uraian tersebut di atas nampak bahwa hak-hak tersangka anak 

sangat penting untuk bisa diterapkan dalam proses pemeriksaan pendahuluan 

oleh penyidik, maka dengan ini penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA 

ANAK DALAM PROSES PEMERIKSAAN PENDAHULUAN” (Studi 

Kasus di POLTABES Surakarta). 

 

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah 

Guna membatasi adanya berbagai macam masalah yang timbul dan 

untuk dapat memecahkannya dengan baik, maka dalam penelitian ini 

dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

a.  Penelitian ini hanya dilakukan di lingkup POLTABES Surakarta. 

b. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap tersangka anak. 

c.  Penelitian ini dilakukan pada tahun 2008. 

2. Rumusan Masalah 

Adapun yang dapat dirumuskan sebagai suatu permasalahan pada 

penelitian ini yaitu:  
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a. Bagaimanakah implementasi hak-hak tersangka anak dalam proses 

pemeriksaan pendahuluan di Kepolisian Kota Besar Surakarta? 

b. Apa yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan hak-hak 

tersangka tersangka anak dalam proses pemeriksaan pendahuluan di 

Kepolisian Kota Besar Surakarta?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memberikan gambaran 

mengenai implementasi hak-hak tersangka anak, serta hal-hal yang menjadi 

kendala dalam mengimplementasikan hak-hak tersangka anak dalam proses 

pemeriksaan pendahuluan di Kepolisian Kota Besar Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penilitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat 

yang terbagi menjadi : 

a. Manfaat Obyektif 

Manfaat obyektif dari penelitian ini adalah: 

1. Diketahuinya implementasi hak-hak tersangka anak dalam proses 

pemeriksaan pendahuluan di POLTABES Surakarta. 

2. Diketahuinya hal-hal yang menjadi kendala dalam 

mengimplementasikan hak-hak anak sebagai tersangka dalam proses 

pemeriksaan pendahuluan di POLTABES Surakarta. 
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Sehingga dengan demikian diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan sumbangsih pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada 

umumnya dan perkembangan ilmu hukum pidana anak pada khususnya. 

b. Manfaat Subyektif 

Manfaat subjektif dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan 

dan wawasan bagi penulis mengenai hukum pidana anak, serta untuk 

memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada fakultas hukum. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki 

orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak 

anak  tidak segencar sebagaimana hak-hak atau isu gender yang menyangkut 

hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut 

memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya 

untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa 

atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak bagitu menaruh perhatian akan 

kepentingan masa depan anak. Padahal dapat kita ketahui bahwa anak 

merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, asset keluarga, 

agama, bangsa dan negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri 

ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti 

eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, alat pemuas seks, pekerja anak, 

ditelantarkan, menjadi anak jalanan dan sampai menjadi korban perang/ 

konflik bersenjata. 
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Indonesia sebagai Negara yang telah mendedikasikan diri untuk 

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (bahkan diakui dalam dasar negara) 

telah memberikan perlindungan khusus bagi penerus bangsa ini. Selain UU 

No. 39 tahun 1999 tentang HAM, Indonesia telah memberikan perlindungan 

terhadap anak secara khusus melalui UU No. 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yang secara substansi sudah cukup mengakomodir hak-

hak anak. Dari peraturan-peraturan yang telah dibuat ini idealnya dijadikan 

dasar yuridis dalam memberikan pemenuhan perlindungan terhadap anak. 

Dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan-

kepentingan anak, salah satu upaya yang dilakukan negara yaitu dalam hal 

penanganan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. “Dalam 

ketentuan Pasal 40 UU Pengadilan Anak, ditentukan bahwa hukum acara 

pengadilan anak mengacu kepada hukum acara yang berlaku, kecuali 

ditentukan lain di dalamnya.”6 Dengan demikian ketentuan yang terdapat 

dalam KUHAP berlaku baik secara teoritik maupun praktik. Dapat dikatakan 

lebih jauh bahwasannya apabila seorang anak telah melakukan suatu tindak 

pidana dan diproses oleh kepolisian dan kejaksaan, maka anak tersebut masih 

sebagai tersangka dan bila telah diperiksa oleh pengadilan maka anak tersebut 

berubahlah statusnya menjadi terdakwa. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa 

dalam penelitian ini nantinya hanya akan membahas persoalan tersangka anak, 

yaitu ketika ia masih dalam pemprosesan oleh penyidik kepolisian. 

                                                 
6 Lilik Mulyadi. 2005. Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya). 
Bandung: Mandar Maju. hlm 27. 
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Dari beberapa macam hak-hak yang dimiliki oleh seorang tersangka atau 

terdakwa anak, seperti yang telah disebutkan di atas. Maka dalam hal ini dapat 

digolongkan bahwa seorang tersangka atau terdakwa anak mempunyai hak-

hak yang khusus selama ia menjalani proses pemeriksaan pendahuluan oleh 

pihak penyidik. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah; 
2. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang 

merugikan yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik 
dan sosial; 

3. Hak untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih 
penasehat hukum sejak saat ditangkap atau ditahan, selama 
dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan; 

4. Hak untuk menyatakan pendapat; 
5. Hak untuk berhubungan langsung dengan penasehat hukum 

dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang; 
6. Hak pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak; 
7. Hak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan 

selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum; 
8. Hak untuk segera diadili oleh pengadilan; 
9. Hak untuk pemberitahuan dengan jelas dalam bahasa yang 

dimengerti oleh anak tentang apa yang disangkakan/ 
didakwakan kepadanya; 

10. Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik 
atau hakim pada saat pemeriksaan tingkat penyidikan dan 
pengadilan; 

11. Hak untuk mendapatkan juru bahasa apabila sang anak tidak 
paham bahasa Indonesia; 

12. Hak mendapat penerjemah apabila sang anak menderita bisu 
dan atau tuli; 

13. Hak untuk memilih sendiri penasehat hukumnya; 
14. Tersangka/terdakwa anak yang berkebangsaan asing berhak 

untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan 
negaranya dalam menghadapi proses perkaranya; 

15. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter 
pribadi untuk kepentingan kesehatannya, baik berhubungan 
dengan proses perkara atau tidak; 

16. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak 
yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan 
tersangka/terdakwa anak guna mendapatkan jaminan bagi 
penangguhan penahanan atau usaha untuk mendapat bantuan 
hukum; 
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17. Hak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat 
hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan dari sanak 
keluarga dalam hal yang tidak berhubungan dengan perkara, 
untuk kepentingan pekerjaan ataupun kekeluargaan; 

18. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan; 
19. Hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau 

seseorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberi 
keterangan yang menguntungkan bagi dirinya; 

20. Hak untuk memohon ganti kerugian dan rehabilitasi atas 
kerugian atau penderitaan yang dialami.  

 
Menurut Gatot Supramono,  
“penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang 
dewasa dipandang tidak tepat, karena sistem yang demikian akan 
merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat 
tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung, akan 
mempengaruhi sikap mentalnya.”7 

Dengan ini maka, dalam menangani perkara anak terutama bagi para petugas 

hukum diperlukan perhatian yang khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya 

tidak dapat disama ratakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatan-

pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa 

ketakutan dan senantiasa mendapat rasa aman. Dalam menghadapi dan 

menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang yang 

dilakukan oleh anak-anak tidak boleh melupakan kedudukan anak dengan 

segala karakternya yang khusus, dan perlu diwujudkan adanya suatu peradilan 

yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak.8 

F. Metode Penelitian 

Untuk dapat memperoleh suatu keterangan yang lengkap, sistematis,serta 

dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan suatu metode penelitian guna 

memberikan arah dalam pelaksanaan penalitian. Menrut Hilman Hadikusumo, 

                                                 
7 Gatot Supramono. Op Cit. hlm 10. 
8 Ibid. hlm 11. 
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”metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk dapat 
membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan atau 
cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dari obyek 
yang menjadi sasaran dari peneliti untuk memecahkan masalah.”9  
Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari segi sifat penelitian, maka penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselediki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian 

pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.”10 Hal ini sesuai 

dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, yaitu untuk 

mengetahui dan memberikan gambaran mengenai implementasi hak-hak 

tersangka anak dalam proses pemeriksaan pendahuluan di POLTABES 

Surakarta. 

2. Metode Pendekatan 

“Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan hukum sosiologis/empiris, yaitu suatu pendekatan 

yang dilakukan oleh seseorang melalui penyidikan yang hati-hati dan 

sempurna terhadap suatu masalah.”11 Dalam penelitian ini akan diteliti 

mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yaitu mengenai 

                                                 
9 Hilman Hadikusuma. 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Hukum. Bandar 
Lampung : Mandar Maju. hlm.58. 
10 Soerjono dan Abdulrahman. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. hlm.23. 
11 J. Supranto. 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta: Rineka Cipta. hlm.1. 
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penerapan dan pemenuhan hak-hak seorang tersangka anak ketika 

menjalani proses pemeriksaan pendahuluan oleh pihak penyidik. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan 

dipilih sebagai tempat pengumpulan data dan untuk menemukan jawaban 

dari permasalahan yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini penulis 

menentukan lokasi penelitian di POLTABES Surakarta. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh secara langsung di 

lapangan atau di lokasi penelitian di POLTABES Surakarta. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber 

kepustakaan. Dalam penelitian ini data sekunder ini dapat 

diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu: 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan 

perundang-undangan, seperti : 

- KUHAP 

- UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

- UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

- UU No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

- Peraturan perundang-undangan lain yang terkait. 
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2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai 

penjelas dari bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari 

hasil karya para sarjana, jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang 

dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan pendukung atau pelengkap, 

seperti: kamus, ensiklopedi hukum, dan sarana-sarana pendukung 

lainnya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan 

melalui : 

a.  Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan    

tanya jawab dengan responden, serta pendapat dan keterangannya dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selama ini metode wawancara 

seringkali dianggap sebagai metode paling efektif dalam pengumpulan 

data primer di lapangan. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, yaitu 

berupa data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, 

buku-buku atau literatur, tulisan ilmiah dan dokumen-dokumen yang 

dapat dijadikan referensi dan mempunyai relevansi dengan penelitian 

ini. 
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6. Metode Analisis Data 

“Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengumpulan data -

data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data-data.”12 Dalam penelitian ini digunakan metode 

analisis yang bersifat kualitatif. Setelah data-data terkumpul maka 

dilakukan analisis melalui 3 tahap, yaitu:13 

a. Reduksi Data 

Yaitu analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat 

fokus dan membuang hal-hal yang tidak penting dari penelitian 

lapangan. 

b. Menyajikan Data 

Yaitu sekumpulan informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset dapat dilaksanakan. 

c. Menarik Kesimpulan 

Bahwa setelah memahami berbagai hal dengan melakukan 

pencatatan pernyataan-pernyataan, alur sebab akibat, maka 

kesimpulan dapat ditarik.  

 

 

                                                 
12 Lexy J. Moloeng. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 
hlm.112. 
13 Soetopo. 1994. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta. Pusat Penelitian UNS. hlm.97. 
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G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, dengan demikian 

disusunlah  sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) BAB, 

yaitu: 

Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode 

penelitian serta sistematika penulisan skripsi. 

Tinjauan pustaka yang membahas mengenai tinjauan umum tentang anak, 

tinjauan umum tentang kenakalan anak, tinjauan umum tentang sistem 

peradilan pidana, pengertian tersangka anak, hak-hak tesangka anak, 

pengertian penyelidikan dan pengertian penyidikan. 

Hasil penelitian dan pembahasan yang membahas implementasi hak-hak 

tersangka anak dan apa yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan 

hak-hak anak sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan di 

POLTABES Surakarta. 

Penutup  yang membahas tentang kesimpulan dan saran dari penulisan 

skripsi ini. 

Daftar Pustaka. 

Lampiran. 
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