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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial 

sejak dalam kandungan sampai dengan dilahirkan, mempunyai hak atas 

hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan, baik dari orang tua, 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 1 Abdussalam dalam bukunya 

mengatakan bahwa tidak ada manusia yang boleh merampas hak atas 

hidup dan merdeka tersebut. Apabila orang tua menggugurkan anak yang 

ada dalam kandungannya, maka akan diproses secara hukum untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatan termasuk pelanggaran dilakukan 

terhadap anak yang telah dilahirkan. Hak anak atas hidup dan merdeka 

merupakan hak dan kebebasan dasar yang tidak dapat dilenyapkan atau 

dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas.2 

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan, menurut pasal 1 ayat 1 

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak.Sedangkan menurut Konvensi Hak-hak Anak, Anak 

adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali 

berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia 

dewasa dicapai lebih awal. 

                                                             
       1Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak,Restu Agung, Jakarta, hal.1 

       2Ibid 
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Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi 

pembangunan nasional ke depan3, sehingga diperlukan langkah-langkah 

strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi 

pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait. 

Sebagai ‘kertas putih dan bersih’, seorang anak rentan akan pengaruh-

pengaruh negatif yang bukan hanya berasal dari ruang lingkup 

lingkungannya saja, namun juga dari ruang lingkup di luar lingkungannya, 

maka sudah menjadi kewajiban bagi semua elemen masyarakat untuk 

menjaga perkembangan fisik dan psikisnya. 

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati 

perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari 

kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan 

pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak 

khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak 

kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan 

usia pelaku.4 

Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS Anak) mencatat 

bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua telah gagal 

dalam memberikan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak 

anak di Indonesia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya berbagai bentuk 

                                                             
       3Ediwarman, Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar 

dari kasus Raju), Vol.18 No. 1, April 2006, Jurnal Mahkamah, Pekan baru, 2006, hlm.8. 

       4Nandang Sambas, 2010Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Yogyakarta: 

Graha Ilmu, hlm. 103. 
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pengabaiandan pelanggaran hak anak di Indonesia yang terjadi sepanjang 

tahun 2011. Padatahun 2011, kasus yang diadukan ke KOMNAS 

Perlindungan Anak berjumlah2.386 kasus.Angka ini meningkat 98% dari 

yang terjadi tahun 2010 yaknisebanyak 1.234 kasus.5 

Sepanjang Tahun 2011, KOMNAS Anak menerima 1.851 pengaduan 

anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku tindak pidana) 

yang diajukan ke pengadilan. Angka ini meningkat dibanding pengaduan 

pada tahun 2010, yakni 730 kasus. Hampir 52 persen dari angka tersebut 

adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, 

narkoba, perjudian, serta penganiayaan danhampir 89,8 persen kasus anak 

yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan atau diputus 

pidana.6 

Menurut Kartini Kartono 7 , kenakalan Remaja merupakan gejala 

patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian 

sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang 

menyimpang. Sedangkan menurut Santrock  bahwa kenakalan 

remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak 

dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. 

Seorang anak (pelaku) yang diusianya yang masih sangat muda tetapi 

sudah berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum (melakukan 

tindak pidana). Pada dasarnya anak tersebut bukanlah seorang anak yang “ 

                                                             
       5Komisi Nasional Anak. 21-12-2011. Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional 

Perlindungan anak ( di unduh dari http://www.academia.edu  pengaturan perlindungan anak 

sebagai pelaku tindak pidana ) 

       6Komisi Nasional Anak, 2011, Database Pelanggaran Hak Anak Di Indonesia Tahun 2010 

       7Kartini Kartono, Psikologi Remaja. Bandung  Rosda Karya, 1988, hlm. 93 
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jahat” sehingga kita tidak boleh terlalu cepat memberikan label kepada 

anak tersebut sebagai seorang "penjahat" atau label apa saja yang bisa 

membuat anak tersebut tidak nyaman dalam berinteraksi sosial. Karena 

pada dasarnya anak tersebut adalah korban dari sebuah sistem sosial yang 

diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan dan sosial yang 

tidak sehat, terpengaruh dengan budaya konsumerisme, serta tidak adanya 

panutan yang positif dalam keluarganya (broken home) yang bisa 

dijadikan panutan si anak dalam menjalani kehidupannya. Dan faktor-

faktor tersebutlah membuat si anak yang merasa mulai terkucilkan dan 

diasingkan oleh lingkungan sosialnya mengambil jalan pintas untuk eksis 

dengan melakukan berbagai macam tindak pidana, seperti bergabung 

dengan teman-temannya (yang merasa senasib) membuat suatu komunitas 

misalnya membentuk "komunitas geng motor". Jauh sebelumnya hal 

tersebut sudah pernah dikemukukan oleh salah seorang maha guru hukum 

pidana yang bernama Separovic yang menyatakan, bahwa: "Ada dua faktor 

yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) faktor personal, 

termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan 

mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan 

keterasingan), dan (2) faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor 

tempat dan waktu.8 

Salah satu contoh anak melakukan perbuatan hukum yaitu padakasus 

AQJ atau Dul anak Musisi Ahmad Dhani, Mobil Lancer B 80 SAL yang 

                                                             
       8 Wagiati Soetodjo. 2010. Hukum Pidana Anak, Rafika Aditama, Bandung, Hal 46 
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dikendarai Dul datang dari arah selatan menuju utara.Karena tidak 

konsentrasi, mobil Lancer menabrak pagar pemisah sehingga masuk jalur 

berlawanan.Mobil Lancer menyeberang kemudian menghantam Daihatsu 

B 1349 TEN yang datang dari arah utara ke selatan. Selanjutnya, mobil 

terdorong mengenai Avanza B 1882 dan Korban meninggal dunia dalam 

kecelakaan ini ada enam orang, yaitu Agus Kumara, Agus Wahyudi, Riki 

Aditia Santoso, Agus Surahman, Qomar, dan Nurmansyah. 

Contoh lain terjadi pada kasus ES dan RM yang menganiaya DV 

sampai meninggal dunia. Penganiayaan ini diawali dendam dari masalah 

trek-trekan, ES yang tidak trima kalah Trek-trekan bersama RM 

melakukan penganiayaan berat terhadap DV sampai meninggal dunia yang 

berlokasi di Jalan Raya Abdul Manan Desa Ngorat Kecamatan Pujon 

Kabupaten Malang.Kejadian tersebut terjadi pada Minggu 19 Januari 2015 

Jam 04.15. 

Dampak yang terjadi terhadap anak pelaku tindak pidana antara lain 

adalah :9 

1. Anak akan terpisah dari keluarganya sehingga akan berdampak pada 

gangguan terhadap gangguan hubungan keluarga seperti terlalu singkatnya 

dalam memberikan pendidikan, pengarahan, bimbingan yang positif dari 

orang tua terhadap terpidana anak. 

                                                             
       9Rakimah Ohoiulun, Masruchin Ruba’I, Nurini Aprilianda pemberlakuan pidana penjara bagi 

terpidana anak menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 dalam perspektif keadilan 

restorative http://hukum.ub.ac.id diakses tanggal 15 Oktober 2015 
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2. Anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan, hal ini dikarenakan adanya 

pengaruh yang didapat dari terpidana lainnya sehingga anak akan menjadi 

lebih ahli tentang kejahatan. 

3. Anak tersebut diberi cap oleh masyarakat , hal ini dapat kita kaitkan 

dengan teori labeling yang dikemukakan oleh Matza dimana memandang 

para kriminal bukanlah sebagai orang yang bersifat jahat tetapi mereka 

adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai 

pemberian system peradilan pidana maupun masyarakat luas. 

4. Masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana anak, sebab masyarakat 

khawatir kalau anak tersebut akan mengulangi kejahatan sama dan akan 

memberikan pelajaran yang tidak baik terhadap anak-anak. 

5. Masa depan anak menjadi lebih suram. 

Dampak psikologis anak pelaku tindak pidana :10 

1. Hilangnya kepribadian diri dan identitas diri yang diakibatkan oleh 

peraturan dan tata cara kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan; 

2. Hilangnya rasa aman, dimana seorang anak didik selalu berada dalam 

pengawasan petugas.Seseorang yang secara terus menerus diawasi akan 

merasa kurang aman, merasa selalu dicurigai dan merasa selalu tidak dapat 

berbuat sesuatu karena takut kalau tindakannya merupakan suatu 

kesalahan yang mengakibatkan diberikan sanksi; 

3. Hilang kemerdekaan, karena telah dirampas kemerdekaan individual. 

4. Terbatasnya komunikasi dengan siapapun. 
                                                             
       10Kartini Kartono. 2007. Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan). Mandar Maju, Bandung,  

hal 37 
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5. Merasakan kehilangan akan pelayanan. 

6. Hilangnya rasa kasih sayang dan rasa aman bersama keluarga 

7. Hilangnya harga diri. Bentuk-bentuk perlakuan dari petugas terhadap anak 

didik telah membuat anak didik merasa terampas harga dirinya. 

8. Kehilangan rasa kepercayaan diri. 

Perlindungan anak merupakan segala dan kegiatan seluruh lapisan 

masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul 

pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.Perlindungan anak 

adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap 

anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan 

pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.11 

Menurut pasal 1 ayat 2 UU no 35 tahun 2014 Perlindungan Anak 

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Perlindungan khusus bagi anak pelaku tindak pidana dilaksanakan 

melaluitindakan-tindakan sebagai berikut : 

a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-

hak anak; 

 b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; 

c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus; 

                                                             
       11 Maidin Gultom. 2013 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Refika Aditama Hal 33 
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d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik dengananak.; 

e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangananak 

yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku tindak pidana); 

f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua 

atau keluarga; dan 

g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa danuntuk 

menghindari labelisasi 

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2012 antara  lain, mengenai  penempatan Anak yang  menjalani 

proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

(LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang ini 

adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi 

yang dimaksudkan  untuk  menghindari  dan  menjauhkan  Anak  dari  

proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak 

yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke 

dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan 

peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu 

harus bertujuan  pada terciptanya  Keadilan  Restoratif, baik bagi Anak 

maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversi, 

yaitu  semua  pihak yang terlibat dalam  suatu  tindak pidana tertentu 

bersama-sama  mengatasi masalah serta menciptakan suatu  kewajiban 

untuk membuat segala sesuatunya menjadi Iebih balk dengan melibatkan 

korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, 
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rekonsiliasi, dan menentramkan hati   yang   tidak   berdasarkan 

pembalasan.12 

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa istilah diantaranya adalah diversi 

dan restorative justice. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari 

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sementara 

restorative justice yang dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 

dikenal dengan istilah keadilan restorative adalah penyelesaian perkara 

tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, 

dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian 

yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, 

dan bukan pembalasan. 

Diversi terdapat di semua proses pengadilan anak yaitu mulai proses 

penyidikan sampai pengadilan. Dalam penelitian ini penulisi memilih 

melakukan penelitian diproses penyidikan karena proses penyidikan adalah 

proses paling awal mencegah dampak negative yang akan di alami anak. 

Maka penulis memilih judul“Implementasi Konsep Diversi Undang-

undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses 

Penyidikan” 

                                                             

       12 I Made Sepud, perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak 

melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. 

http://Fhukum.ub.ac.id diakses tanggal 20 September 2015 

 



10 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas, masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Implementasi konsep diversi Undang-undang No 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Sebagai 

Pelaku Tindak Pidana dalam proses penyidikan di Polres Kota Batu 

unit PPA ? 

2. Bagaimana Faktor pendukung dan penghambat proses Diversi di 

wilayah Kota Batu ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan memahami Implementasi konsep diversi pasal 

7 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam proses 

penyidikan di Polres Kota Batu unit PPA. 

2. Untuk mengetahui dan memahami Faktor pendukung dan penghambat 

proses Diversi di wilayah Kota Batu. 
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D. Manfaat penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, maka manfaat 

dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat Agar 

masyarakat mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak 

anak dalam proses penyidikan 

b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan 

bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat umum maupun 

pihak yang bekerja dibidang hukum.  

2. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis 

berupaWawasan Keilmuan tentang Implementasi Konsep Diversi 

terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan 

khususnya di daerah Kota Batu. 

b. Memberikan Kontribusi Pengembangan mata kuliah Hukum 

Perlindungan Anak dan Perempuan khusnya konsep Diversi Anak. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah memberi pengetahuan serta 

pemahaman mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap 

anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan yang 

dilakukan olehpenyidik PolresKota Batu. 
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2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat 

tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak 

pidana dalam proses penyidikan. 

3. Bagi Akademisi Hukum 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan hukum 

khususnya dalam perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak 

pidana dalam proses penyidikan. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka 

penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis atau 

pendekatan lapangan. Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk 

menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi 

pada saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan 

penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktuil yang kini 

sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau 

proses sosial. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk 

memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat 13 . Dalam 

penelitian penulis yaitu meneliti Implementasi konsep diversi pasal 7 

Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

                                                             
       13 Mardalis. 1938. Metode penelitian suatu pendekatan proposal. Jakarta Maret 1989 hal 28 
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Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam proses 

penyidikan di Polres Kota Batu unit PPA 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih oleh penulis disini adalah PolresKota Batu, 

lokasi ini dipilih karena belum adanya penelitian tentang Diversi yang 

dilakukan di Polres Kota Batu, dan Polres Kota Batu pernah 

menangani perkara Diversi Anak dan Lokasi Penelitian dekat dengan 

Domisili Penulis sehingga akan mempermudah penulis untuk 

mendapatkan data. 

3. Jenis Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber Data Primer adalah jenis data yang langsung dari sumber 

utama tanpa adanya perantara yang di dapat melalui proses 

interview/wawancara padapihak-pihak yang terkait serta dokumen 

yang diperoleh di Polres Kota Batu. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui 

kepustakaan yang  relevan yaituUndang-undang no 11 tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, literatur, jurnal,internet, 

serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi 

yang dibahas. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan Data yang diharapkan, maka penulis 

melakukan pengumpulan data dengan 2 cara yaitu melalui metode 

penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan. 

4.1 Teknik Pengumpulan Data Primer 

a. Interview / Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya 

jawab dengan pihak pihak yang terkait dan yang di anggap 

mengetahui pada permasalahan yang di angkat oleh penulis. 

Interview atau Wawancara dilakukan terhadap narasumber yaitu  

1. Pihak Kepolisian 

Nama  : Agung Sulakso 

Kedudukan : Kanit Perlindungan Anak dan Perempuan 

Pangkat  : AIPTU ( Ajun Inspektur Polisi Tinggat 1) 

2. Nama  : Didik H 

Kedudukan : Anggota unit Perlindungan Anak dan 

Perempuan 

Pangkat  : AIPTU ( Ajun Inspektur Polisi Tinggat 1) 

3. Pihak Bapas 

Nama  : Dra Erna Yulianti 

Kedudukan : KA sub Bimbingan Kemasyarakatan klient 

Anak Bapas Tingakat 1 Malang 

b. Dokumentasi 
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Yaitu penulis mengambil data dengan mempelajari dokumen-

dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait, 

dalam hal ini pihak Polres Kota Batu.Terdapat jumlah perkara 

sejumlah 17 pada tahun 2014 di Polres Polres Kota Batu. 

4.2 Teknik Pengumpulan data Sekunder 

Metode penelitian kepustakaan merupakan penelitian  yang 

dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan cara membaca 

dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah 

yang dibahas. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik yang di pakai oleh penulis dalam permasalahannya yaitu 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berarti menjabarkan 

atau menguraikan dari suatu hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan, 

dengan menggunakan data yang bermutu dalam bentuk kalimat yang 

teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.Sehingga 

memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data.14Dalam hal ini 

penulis menjabarkan atau menguraikan hasil wawancara dan 

dokumentasi dari pihak polres batu, pihak bapas dan pihak masyarakat/ 

pekerja sosial dalam bentuk tulisan sehingga mudah dimengerti dan 

dipahami. 

 

                                                             
       14Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

Halaman 172 

 



16 

 

G. Rencana Sistematika Penulisan 

Pada Penelitian yang dibuat oleh penulis terdapat 4 bab yang akan 

membantu penulis dan pembaca untuk memahami penelitian yang 

diangkat oleh penulis. Sistematika penulisannya sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada Bab pertama ini memuat apa-apa saja yang melatarbelakangi 

pemilihan judul penulisan skripsi serta menjadi pengantar umum dalam 

memahami penulisan skripsi ini, bab I ini berisikan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan 

penelitian kerangka teori, metode penelitian, dan sistematikan penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab II ini memuat penjelasan dari teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian dari penulis untuk membantu penulis untuk membahas 

permasalahan yang diangkat oleh penulis. 

BAB III : PEMBAHASAN  

Pada Bab III ini berisi tentang uraian-uraian atau pembahasan dari 

pokok permasalahan yang di angkat oleh penulis yaitu tentang 

perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam proses penyidikan dan 

efektifitas dari implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai 

pelaku tindak pidana. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada Bab IV merupakan bab terakhir yaitu penutup yang berisikan 

kesimpulan serta saran dari penelitian hukum yang diangkat oleh penulis. 

 


