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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan tujuan untuk 

mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Terwujudnya 

keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu cita-cita bangsa yang 

telah digagas oleh para pendiri bangsa (founding fathers) sebagaiman seperti yang 

telah diungkapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh rakyat 

Indonesia, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan kehidupan yang layak , sehingga 

terdapat pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Fakir Miskin 

Dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara”. Maksud dari kalimat tersebut 

terdapat pada pasal 34 ayat (1) UUD 1945, maksud dari pasal tersebut adalah 

sebagai bukti bahwa Negara Indonesia memiliki tujuan untuk memberikan 

keadialan dan kesejahteran kepada seluruh rakyatnya. 

Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak menurut Undang-Undang 

tersebut adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pada bab I Ketentuan Umum 

pasal 1 poin (2), yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai 

umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Sedangkan pengertian anak 
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menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia ( HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Meskipun cukup 

banyak rumusan mengenai pengertian anak, namun pada perinsipnya semua 

pengertian tersebut memiliki implikasi dan tujuan yang sama yaitu memberikan 

perlindungan pada anak, termasuk perlindungan Hukum bagi anak. 

Dewasa ini permasalahan anak di Indonesia semakin meningkat 

jumlahnya. Mulai dari permasalahan kekerasan terhadap anak, trafficking, pidana 

terhadap anak baik sebagai pelaku maupun korban, serta masih banyak masalah-

masalah anak lainnya. 

Anak adalah tunas, potensi, dan sebagai generasi muda penerus cita-cita 

perjuangan bangsa, serta memeiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri dan 

sifat khusus yang menjamin kelangsungan Bangsa dan Negara di masa yang akan 

datang. Sehingga anak sebagai calon penerus bangsa di masa yang akan datang 

memiliki hak-hak khusus yang tidak dimiliki oleh orang dewasa. Hak-hak anak 

tersebut diatur dalam Konvensi Hak Anak, sehingga hak anak dapat 

dikelompokkan menjadi: 

(1) Hak terhadap kelangsungan hidup; 

(2) Hak terhadap perlindungan; 

(3) Hak untuk tumbuh dan berkembang; 

(4) Hak untuk berpartisipasi. 
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Melihat lagi pada hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak pada poit ke 2, yaitu 

hak perlindungan. Perlindungan anak dalam hal ini 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 terhadap diskriminasi maupun eksploitasi anak. 

Hak perlindungan anak terkait diskriminasi, meliputi: 

1. Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, 

perawatan, dan pelatihan khusus; 

2. Hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Perlindungan dari eksploitasi, meliputi: 

1. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi; 

2. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam 

kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak; 

3. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan Narkoba; 

4. Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak; 

5. Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau di putus 

telah mekakukan pelanggaran hukum. 

Pengertian Diversi menurtu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan 

atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.
1
 

                                                           
1
Marliana, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku TindakPidana dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak, doktormarlina.htm, Diakses pada 16 Agustud 2015 
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Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah 

mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum 

tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Pelaksanaan diversi 

dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan 

anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.Pelaksanaan diversi oleh 

aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut 

discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi 

bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan 

perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa 

perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan 

mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan 

pencegahan.Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu 

diproses ke polisi. 

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau 

pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk 

memperbaiki kesalahan.
2
 

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah 

terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai 

pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah 

penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan 

yang tepat (appropriate treatment) Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu : 

                                                           
2
 Hadisuprapto, Paulus. 2006. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif : Model 

Peradilan Anak Indonesia Masa Datang. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Dalam Lushiana Primasari,Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang 

Berhadapan Dengan Hukum, www.kakak.org, Hal 3. Diakses pada 16 Agustus 2015 
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1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu 

aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab 

pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada 

persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung 

jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan 

kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat; 

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service 

orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, 

memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan 

keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk 

memberikan perbaikan atau pelayanan; 

3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or 

restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi 

kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan 

masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku 

dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait 

dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan 

pada pelaku. 

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk 

dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, 

dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana 

yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu 

melalui proses hukum.  
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Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :
3
  

a. Untuk menghindari anak dari penahanan; 

b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat; 

c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak; 

d. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya; 

e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban 

dan anak tanpa harus melalui proses formal Menghindari anak 

mengikuti proses sistem peradilan; 

f. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses 

peradilan. 

Selanjutnya konsep diversi dapat menjadi bentuk restoratif justice jika : 

a. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya; 

b. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang 

dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban; 

c. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses; 

d. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan 

hubungan dengan keluarga; 

e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam 

masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana. 

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi 

Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 

tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 

                                                           
3
 Ibid, hal 3-4 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perlindungan_Anak
https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perlindungan_Anak
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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provinsi, dan 179 kabupatan dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak 

itu, katanya, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus 

kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual 

terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, 

diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan 

seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi 

peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual 

sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus 

atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menemukan banyak aduan 

kekerasan pada anak pada tahun 2010. Dari 171 kasus pengaduan yang masuk, 

sebanyak 67,8 persen terkait dengan kasus kekerasan. Dan dari kasus kekerasan 

tersebut yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual yaitu sebesar 

45,7 persen (53 kasus). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) 

mencatat, jenis kejahatan anak tertinggi sejak tahun 2007 adalah tindak sodomi 

terhadap anak. Dan para pelakunya biasanya adalah guru sekolah, guru privat 

termasuk guru ngaji, dan sopir pribadi. Tahun 2007, jumlah kasus sodomi anak, 

tertinggi di antara jumlah kasus kejahatan anak lainnya. Dari 1.992 kasus 

kejahatan anak yang masuk ke Komnas Anak tahun itu, sebanyak 1.160 kasus 

atau 61,8 persen, adalah kasus sodomi anak. Dari tahun 2007 sampai akhirMaret 

2008, jumlah kasus sodomi anak sendiri sudah naik sebesar 50 persen. Komisi 

Nasional Perlindungan Anak telah meluncurkan Gerakan Melawan Kekejaman 

Terhadap Anak, karena meningkatnya kekerasan tiap tahun pada anak. Pada tahun 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perlindungan_Anak
https://id.wikipedia.org/wiki/2007
https://id.wikipedia.org/wiki/Maret_2008
https://id.wikipedia.org/wiki/Maret_2008
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2009 lalu ada 1998 kekerasan meningkat pada tahun 2010 menjadi 2335 

kekerasan dan sampai pada bulan maret 2011 ini paling tidak dari pantauan 

Komisi Nasional Perlindungan Anak ada 156 kekerasan seksual khususnya 

sodomi pada anak.
4
 

Pelasanaan diversi di beberapa wilayah di Indonesia telah memiliki cara 

yang tepat, namun pada sisi pelaksanaannya selama ini cenderung tidak efektif, 

tidak efektifnya pelaksanaan tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor. 

Khususnya pada tanggal 16 November 2015 Unit Perlindungan Perempuan dan 

Anak (PPA) Polres Malang Kota, melaksanakan proses diversi terhadap kasus 

Pelecehan seksual yang di lakukan oleh anak laki-laki yang berinisial “R” yang 

masih berumur 8 (delapan) tahun, terhadap teman perempuan pelaku yang 

berinisial “P” yang masih berumur 7 (tujuh) tahun. 

Berdasarkan adanya kenyataan tersebut diatas yang menjadi latar belakang 

penulis untuk memilih judul “Efektifitas Pelaksanaan Diversi Yang Dilakukan 

Oleh Pihak Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Studi Di 

Polres Malang Kota”.. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan Diversi oleh Pihak Penyidik Kepolisian Malang 

Kota terhadap kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak 

Terhadap Anak? 

                                                           
4
 Wikipedia, kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia, www.id.wikipedia.org Diakses pada 

16 Agustus 2015 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia
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2. Kendala apakah yang dialami oleh penyidik Kepolisian Pihak Kepolisian 

Malang Kota dalam menghadapi proses Diversi pada kasus Pelecehan 

Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak? 

3. Upaya apakah yang dilakukan Pihak Kepolisian Malang Kota dalam 

menghadapi kendala proses Diversi terhadap kasus Pelecehan Seksual 

Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penelitian dari 

penulis yakni sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas dari pelaksanaan diversi oleh 

penyidik Kepolisian terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh 

anak terhadap anak; 

2. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh pihak penyidik Kepolisian 

dalam pelaksanaan Diversi pada kasus pelecehan seksual yang dilakukan 

oleh anak terhadap anak; 

3. Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan oleh pihak penyidik 

Kepolisian dalam menghadapi kendala yang terjadi saat pelaksanaan Diversi 

terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakuan oleh anak terhadap anak. 

 

D. Manfaat penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, maka manfaat dari 

penelitian ini adalah: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kemajuan dibidang hukum 

khususnya yang berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan diversi terhadap 

kasus pelecehan seksual pada anak, yang sesuai dengan pasal 7 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan bagi penulis, serta untuk mengembangkan 

teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, dan sebagai 

syarat akademis untuk mendapat gelar sarjana Strata 1 (S1) di bidang 

ilmu Hukum. 

b. Bagi Masyarakat 

 Penelitan ini diharapkan, bermanfaat bagi masyarakat agar lebih 

waspada terhadap kasus pelecehan seksual pada ada yang dapat terjadi 

kapanpun, serta sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat 

bahwa ada upaya hukum bagi anak sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini di harapkan mampu membantu pihak 

penyidik Kepolisian dalam pelasanaan diversi terhadap kasus pelecehan seksual 

pada anak secara efektif. 
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F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara 

Yuridis Sosiologis yakni melihat hukum yang di dasarkan pada ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan pada teori hukum serta 

dengan melihatkenyataan yang ada di masyarakat. Dengan metode pendekatan 

ini maka pendekatan masalah dilakukan dengan cara menggali keterangan dari 

berbagai pihak terkait sebagai kajian dalam proses pembahasan dengan 

membandingkan teori dan kenyataan yang berdasarkan dengan Undang—

Undang yang berlaku, serta dikaitkan dengan teori-teori hukum serta melihat 

kenyataan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di Polres 

Malang Kota pada Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Lokasi 

tersebut dipilih karena penulis ingin melihat serta meneliti efektifitas 

pelaksaan diversi terhadap kasus pelecehan seksual pada anak. 

3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari 

sumber utama tanpa adanya perantara yang di dapat pada proses 

interview/wawancara atau observasi pada tempat yang di teliti. Wawancara 

dilakukan dengan system terbuka, sehingga jika ada pertanyaan yang belum 

dicantumkan dalam daftar pertanyaan yang dapat langsung ditanyakan. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan 

melalui bahan-bahan literature yaitu Undang-Undang dan Peraturan-

Peraturan Pemerintah, studi dokumentasi melalui dokumen atau arsip-

arsip dari pihak yang terkait dengan cara mencatat atau merringkas 

dokumen-dokumen, serta penelusuran dari situs-situs internet yang 

berkaitan dan berhubungan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Yaitu data yang didapat oleh penulis secara langsung pada sumber 

utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis 

dengan cara melakukan pengamatan. 

b. Interview/Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya 

jawab dengan pihak-pihak yang terkait dan dianggap mengetahui serta 

menguasai permasalahan yang diangkat oleh penulis. 

c. Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan 

kegiatan penulis dalam melakukan penelitan tentang kasus terkait 

yang diangkat oleh penulis. 

d. Internet 

Yaitu teknik penelusuran data dari internet atau website yang 

berkaitan dengan permasalahan untuk melengkapi data atau bahan 

hukum yang terkait. 
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5. Analisis Data 

Teknik yang dipakai oleh penulis adalah Deskriptif Kualitatif, 

penelitian tentang riset yang bertsifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan metode analisis, serta memiliki kesimpulan secara deskriptif 

yaitu untuk menjelaskan , menguraikan,dan menggambarkan sesuai 

dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini. 

 

G. Rencana Sistematika Penulisan 

Pada penelitian yang akan dibuat oleh penulis terdabat 4 bab yang akan 

membantu penulis dan pembaca untuk memahami isi dari penelitian yang 

diangkat oleh penulis. Sistematika penulisannya sebagai berikut: 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab pertama ini memuat hal-hal yang melatar belakangi penulis 

dalam memeilih judulskripsi serta menjadi pengantar umum dalam memahami 

penulisan skripsi ini., pada bab I ini berisikan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab II ini memuat penjelasan dari teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang di gunakan untuk membantu 

penulis dalam membahas permasalah yang diangkat oleh penulis. 

3. BAB III : PEMBAHASAN 

Pada bab III ini berisikan uraian-uraian atau pembahasan dari pokok 

permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu tentang “Efektifitas 

 



14 
 

Pelaksanaan Diversi Yang Dilakukan Oleh Pihak Penyidik Kepolisian 

Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak 

Terhadap Anak Studi Di Polres Malang Kota”  serta upaya-upaya yang 

dilakaukan oleh penyidik kepolisian untuk menghadapi hambatan-hambatan 

yang terjadi pada saat pelaksanaan Diversi terhadap kasus pelecehan seksual 

pada anak agar lebih efektif. 

4. BAB IV : PENUTUP 

Pada bab IV merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran 

dari penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. 

 


