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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia adalah negara yang bedasarkan hukum (Rechtsstaat)1, 

bahwa dalam negara hukum telah mengakui dan melindungi hak asasi 

manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat 

dalam persamaan kedudukan dihadapan hukum bagi semua orang. Maka 

dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama dihadapan 

hukum (equality before the law). Persamaan hukum harus diimbangi juga 

dengan persamaan perlakuan (equal treatment).2 

Persamaan kedudukan dihadapan hukum secara doktrinal atau bisa 

disebut juga (the doctrin of equality), menurut Albert Dicey, lahir sebagai 

                                                 
1 Lihat Pengantar Hukum Tata Negara H. Andi Mustari Pide, 1999. Gaya Media 
Pratama, Jakarta, hal. 45-50. Bahwa dalam penjelasan resmi undang-undang dasar 
(untuk selanjutnya di sebut UUD) 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah 
negara hukum(Rechtsstaat). Demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)Undang-
Undang Dasar (UUD 1945) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ tidak 
berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Maka ciri-ciri bagi suatu negara 
hukum adalah (1). Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asai manusia. (2). 
Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan 
tidak memihak. (3). Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Adapun 
menurut Dicey bahwa negara hukum harus memenuhi 3 unsur dari Rule Of Law 
(1). Supremacy of  law. (2). Equality before the law. (3). Hak-hak asasi tidak 
bersumber pada kanstitusi atau UUD, tetapi sudah ada sejak manusia dilahirkan 
dan pencantumannya dalam UUD atau konstitusi adalah sekedar penegasan saja.. 
Sebagai Negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi prinsip kesederajatan bagi 
setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Sehubungan dengan 
prinsip tersebut,maka dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 
1945 diatur tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.      
2  Artkel. frans H. Winarta,Dasar Konstitusional Bantuan Hukum. hal 1.   
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akibat perlakuan tiran yang dijalankan oleh para bangsawan anglo saxon di 

Inggris. Raja Jhon menghentikan perlakuan tersebut dengan mengluarkan 

magna carta yang memuat doktrin tersebut, oleh sebab itu, dapat dikatakan 

bahwa ekpresi equaltiy before the law lahir dari sistem common law Inggris. 

Berbagai asas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa melalui hukum 

pidana nasional maupun internasional.3  

Perbincangan mengenai hukum sebagai suatu konsep yang modern 

akan menghantarkan kita pada satu penglihatan bahwa hukum tidak hanya 

merupakan sarana untuk pengendalian atau control sosial, melainkan lebih 

dari itu, hukum tampak lebih banyak digunakan sebagai sarana untuk 

melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.  

Kehidupan masyarakat sendiri sudah barang tentu banyak mengalami 

perubahan. Perbedaannya kiranya terdapat pada sifat dan tingkat perubahan 

itu. Perubahan-perubahan yang terjadi ini dapat kentara dan menonjol atau 

tidak, dapat cepat atau lambat, dan dapat pula menyangkut masalah-masalah 

yang fundamental bagi masyarakat yang bersangkutan, atau bahkan hanya 

menyangkut perubahan yang kecil saja. Yang jelas, bagaimanapun sifat dan 

tingkat perubahan itu, masyarakat senantiasa mengalaminya.  

Perubahan hukum yang umum terjadi di negara-negara modern di 

antaranya  adalah penggunaan hukum secara instrumental untuk menciptakan 

perubahan-perubahan melalui pengaturan prilaku warga masyarakat menuju 

kepada tujuan-tujuan yang di kehendaki. Dengan perkaataan lain, penggunaan 

                                                 
3 Kaligis, 2006, Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Terangka, Terdakwa dan 
Terpidana, Bandung, P.T. Alumni, hal. 106    
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peraturan perundang-undangan secara sadar oleh pemerintah sebagi suatu 

sarana untuk menciptakan suatu perubahan-perubahan melalui pengaturan 

perilaku warga masyarakat yang terorganisir.4  

Salah satu contoh permasalahan  yang masih perlu banyak disoroti 

maupun di kritisi adalah permasalahan tindak pidana yang dilakukan anak 

dibawah umur. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi 

muda anak berperan sangat strategis sebagai succesor suatu bangsa. Dalam 

konteks Indonesia, anak adalah penerus cita – cita perjuangan bangsa. Peran 

strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan 

sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk 

manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang 

dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah 

meratifikasi konvensi hak anak (Convention on the Right of Children) pada 

tahun 1990 melalui Kepres no. 36 tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi 

ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak 

tanpa terkecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan 

perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum. 

Akan tetapi hari ini di Indonesia terkait permasalahan pidana yang 

dilakukan oleh anak dibawah umur ini masih belum dikatakan dapat berjalan 

dengan baik, karena dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan hingga 

telah keluarnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 

                                                 
4 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2001” Bantuan Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia “, Bandung, Mandar Maju, hal 20-21         
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(inkracht) yang terdapat sanksi ternyata banyak sekali penyimpangan-

penyimpangan, sehingga apa yang seharusnya hukum sebagai control sosial 

dan mempunyai efek jera ternyata malah memberi beban psikologis 

Pada dekade terakhir ini, kasus anak yang melakukan tindak kejahatan 

semakin mengkhawatirkan, bahkan semakin sering mendengar berita tentang 

anak dibawah umur bertindak kriminal. Data BPS (2003) menyebutkan bahwa 

setiap tahun, terjadi 4.000 kasus pelanggaran hukum dilakukan oleh anak dan 

sejumlah 3.722 anak tersebar di 14 LP Anak. Terbatasnya jumlah LP Anak, 

memberi peluang anak berkonflik hukum berada di LP Dewasa dan Pemuda. 

Sementara tindak kekerasan pada anak, baik selama proses penyidikan 

maupun setelah di LP, masih banyak dialami. Anak dinterograsi seperti 

lazimnya pada orang dewasa, tanpa perlindungan wajar dan mendapatkan 

bantuan hukum. Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung, (2004) 

menemukan berbagai pelanggaran terhadap hak anak, seperti anak tidak 

didampingi penasihat hukum pada tahap penyidikan dan proses penuntutan, 95 

% saat akan ditahan tidak didampingi oleh orangtua/wali, 60 % orang tua/wali 

tidak mendapatkan surat tembusan. Pada saat pemeriksaan, hanya 50 % 

responden yang, sebagian besar tidak diberitahukan hak-hak mereka. Kondisi 

tersebut memberi gambaran bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak anak 

berkonflik hukum yang sudah diatur dalam UU No. 3/1997 tentang 

Pengadilan Anak dan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, serta tidak 

sejalan dengan semangat Konvensi Hak Anak, yang mengkatagorikan anak 

berkonflik hukum sebagai anak yang membutuhkan perlindungan khusus serta 
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prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya yaitu prinsip partisipatif, tumbuh 

kembang, non diskriminatif dan prinsip kepentingan tebaik bagi anak. Bahkan 

kajian litbang Depkumham (2004) menemukan bahwa pengalihan kasus 

(diversi) ke lembaga sosial belum pernah terjadi, sekalipun kasusnya remeh. 

Padahal seharusnya putusan penjara digunakan sebagai putusan terakhir (last 

resort). Sebagai bentuk upaya keterlibatan lembaga sosial dalam penanganan 

anak berkonflik dengan hukum, maka pada tahun 2005, Depsos (Dirjen 

Yanrehsos) dan Depkumham (Dirjen Pemasyarakatan), telah menandatangani 

MoU tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Didik dan 

Pemasyarakatan serta mengeluarkan Surat Edaran Dirjen tentang multi 

layanan panti. Kenyataannya sampai dengan tahun 2006, baru 39 anak eks LP 

yang dibina di panti sosial di 3 panti sosial rehabilitasi anak nakal (PSMP) 

dari 8 panti yang menjadi binaan Depsos. Oleh karenanya studi penanganan 

anak berkonflik hukum penting dilakukan. 

Oleh sebab itu dari latar belakang yang di bahas di atas penulis 

mengambil judul sebagai berikut :  

“Analisa Yuridis Sosiologis Diversi Sebagai Alternatif Penanganan Tindak 

Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”   

 
B. Rumusan Masalah  

Dari urian diatas terdapat beberapa permasalahan yang sangat 

subtansial yang menarik untuk di kaji secara obyektif, proporsional dan 

sistematis, sehingga terdapat kajian yang ilmiah. Oleh sebab itu penulis 
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merumuskan dan mengangkat permasalahan untuk dibahas dalam karya 

penulisan skripsi ini sebagai berikut :   

1. Apa upaya alternatif yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah 

anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana ? 

2. Bagaimana keterlibatan lembaga pemerintah (Kepolisian, Bapas) dalam 

menangani anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana?  

3. Bagaimana efektifitas pelaksanaan diversi agar anak tersebut tidak 

mengulangi tindak pidana lagi? 

 
C. Tujuan Peneletian  

Bahwa sebagai upaya untuk melihat dan mengkaji permaslahan 

tentang diversi sebagai penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

dibawah umur ini maka tujuan penilitian ini dimaksudkan oleh penulis sebagai 

berikut :   

1. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam menyelesaikan 

perkara anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. 

2. Untuk mengetahui keterlibatan lembaga pemerintah (Kepolisian, Bapas) 

dalam  penanggulangan kasus anak di bawah umur yang melakukan tindak 

pidana. 

3. Untuk mengetahui efektifitas diversi sebagai alternatif penyelesaian kasus 

anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. 

 



 7

D. Manfaat Penelitian  

Sebagai upaya proses pembelajaran terhadap hukum dan melihat 

tentang kaidah-kaidah hukum itu sendiri terdapat berbagai permasalahan yang 

diangkat dan diteliti maka dari hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat : 

1. Secara teoritis sebagai sumbangan pemikiran untuk kepentingan 

pendidikan dan pengajaran, dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dibidang hukum acara pidana yang berhubungan dengan tindak pidana 

yang dilakukan oleh anak dibawah umur. 

2. Secara praktis dapat menjadi masukan bagi aparatur penegak hukum 

dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 

3. Dan untuk menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

 
E. Metode Penelitian  

Metode penelitian ialah suatu cara atau jalan atau proses pemeriksaan 

atau penyelidikan yang mengunakan cara penalaran atau berfikir yang logis-

analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu 

ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau 

untuk mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala 

atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial, peristiwa hukum yang tertentu.    

1. Pendekatan Penelitian (research aproach) 

Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu 

pendekatan penelitian yang mengkaji masalah tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak dibawah umur serta alternatif penanganannya.  
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2. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di Sat Reskrim dan Unit Perlindungan 

Perempuan dan Anak Polisi Resor Kota Malang yang beralamatkan dijalan 

Jaksa Agung Soeprapto Nomor 9 Kota Malang, kenapa peneliti melakukan 

penelitian di istansi ini yang pertama; bahwa instansi yang diteliti sesuai 

dengan judul dan permasalahan yang diangkat serta mempunyai 

wewenang di bidang penanganan atau penegakan hukum, kedua; karena 

instansi ini merupakan intansi yang tertinggi di kota malang sehingga 

dalam pelaksanaan penegakkan hukum hendaknya pantas untuk di soroti 

sejauh mana kedisiplinan penanganannya dalam melakukan penertiban 

hukum dan atau penyidikan. Dan yang ketiga: bahwa lokasi yang dipilih 

merupakan lokasi yang terdapat data-data maupun permasalahan yang 

sedang dikaji atau diteliti yang akan memberikan kontribusi yang banyak 

bagi penulis.   

Dan juga penulis melakukan penelitian di Balai Pemasyarakatan 

Kota Malang, hal ini dilakukan mengingat vitalnya peran dari Balai 

Pemasyarakatan itu sendiri dalam menangani kasus anak yang berkonflik 

dengan hukum. 

3. Sumber Data 

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan dua 

sumber data, yaitu;  data primer, data skunder : 

a. Data primer terdiri dari data-data dari hasil penelitian yang telah 

peneliti lakukan di Kantor Polisi Resor kota Malang pada tahun 2010 
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melalui proses interview dengan beberapa narasumber atau responden 

yang dijadikan obyek penelitian seperti hasil interview dengan 

penyidik. Serta hasil wawancara dengan petugas kemasyarakatan. 

Selain itu data primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah 

peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan tindak 

pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yakni : UU 

pengadilan anak, UU perlindungan anak, dsb. 

b. Data sekunder adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran 

terhadap sumber data primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, 

laporan hukum, media cetak atau elektronik serta bahan-bahan yang 

berhubungan dalam pembahasan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian yuridis sosiologis, data primer merupakan data 

utama untuk mendapatkan data yang memiliki relefansi dengan materi 

penelitian ini maka peneliti akan mengunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut :  
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a. Studi Kepustakaan  

Sutudi kepustakaan (library research) adalah pengkajian 

informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber 

dan di publikasikan secara luas serta di butuhkan dalam penunjang 

penelitian yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang 

dijadikan obyek penelitian, seperti buku-buku pustaka, internet, 

majalah, artikel, surat kabar, buletin. Dan tentang segala permasalahan 

yang sesuai dengan keadaan yang terjadi saat ini yang akan di susun 

dan di analisa untuk di kaji lebih lanjut. 

b. Studi Dokumentasi  (Documentary research) 

Studi dokumentasi (Documentary research) ini adalah dengan 

melakukan penelusuran terhadap dokumen hukum berupa arsip dari 

pemerintah, arsip kepolisian dan penelitian-penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian hukum ini.   

c. Observasi  

Suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian secara langsung di 

lokasi penelitan. Adapun obyek yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah 

umur.  

d. Wawancara atau interview 

Suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

melakukan tanya jawab, wawancara atau dialog secara langsung 
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dengan responden yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan 

dengan penyidik Kepolisian dalam hal ini dengan anggota unit PPA 

Iptu Elisabeth , Ka Unit II/PPA, Bripka May Retnowati, anggota unit 

PPA Brigadir Dina Fitria, anggota unit PPA, selain itu wawancara juga 

dilakukan dengan petugas LPA yang berkompeten yakni Bapak 

Muchtaroni yang merupakan kepala sie binadik di LP Anak Blitar dan 

anak yang sedang dibina di LPA Blitar. Penulis juga mengunakan 

teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan quisoner kepada 

anak yang telah berada di LPA Blitar.  

5. Analisa Data 

Pada tahap ini data maupun dokumen-dokumen peneliti yang di 

dapatkan kemudian di analisis dan di susun secara sistematis sehingga dari 

data-data tersebut akan di analisa mengunakan metode diskriptif kualitatif, 

yaitu mengambarkan hasil studi lapangan, hasil dokumentasi dan hasil 

pustaka kemudian data yang diperoleh di analisa untuk membahas 

permaslahan. Penelitian diskriptif berkaitan dengan pengumpulan data 

untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala 

dengan menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan 

dengan obyek penelitian.  

 
F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab dan 

masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, dengan tujuan agar menghasilkan 

suatu pembahasan yang sistematis dan komprehensif sehingga dapat dengan 
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mudah untuk dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai 

berikut :  

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan gambaran secara umum 

landasan dalam mengambil judul dan permaslahan yang akan 

dibahas dan dalam bab ini terdapat sistematika pembahasan seperti: 

pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan 

yang mendasari pemilihan judul penelitian, tujuan, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA  

Merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan teori-

teori yang bersumber dari undang-undang maupun literatur-

literatur mengenai : Asas-asas negara hukum, tersangka, definisi 

tersangka, hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, penyidikan, 

definisi penyidikan, syarat dilakukakannya penyidikan, prosedur 

beracara dari proses penyidikan hingga penuntutan, anak yang 

berkonflik dengan hukum, dasar hukum pemidanaan terhadap anak 

dibawah umur, hak dan kewajiban Negara terhadap anak dibawah 

umur yang telah melakukan tindak pidana, dan teori efektifitas 

hukum.   
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BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Merupakan bab, dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian 

tentang gambaran lokasi penelitian, serta permasalahan yang akan 

dibahas dalam bab ini.  

BAB IV :  PENUTUP  

Dalam bab ini penulis hanya membahas mengenai hasil 

pembahasan yang ditulis  dalam bentuk kesimpulan dan saran. 

Sehingga penulisan mulai dari bab pertama sampai selesai terdapat 

hasil yang dapat djadikan rujukan untuk memberikan saran 

terhadap masyarakat dan pemerintah.  


