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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan salah satu bagian dari generasi muda yang menjadi sumber 

daya manusia dimana memiliki peran memajukan dan memimpin bangsa dimasa yang 

akan datang, serta memiliki ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan 

perlindungan dalam hal menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan 

sosial secara seimbang.
1

Peran itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan 

pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Oleh sebab itu negara mempunyai 

kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

kembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

  Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  

perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. Anakmenurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 

tentangPengadilanAnak yang telahdigantidenganUndang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentangSistemPeradilanAnakyaituanak yang telahberumur 12 (dua 

belas) tahuntetapibelumberumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam hal ini jika 

seorang anak terlibat dalam masalah hukum yang mana usia anak telah 12 (dua 

belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga telah 

melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum anak yang berlaku, 
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dan apabila anak yang berkonflik dengan hukum berusia dibawah 12 (dua belas) 

tahun maka akan dikembalikan ke orang tua. 

  Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas 

perbuatannya. Hal ini harus dilakukan sehingga dapat diberikan pelajaran kepada 

anak, agar dimasa mendatang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

Dalam pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek 

perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Anak pelaku tindak 

pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya sehingga tidak 

mengganggu atau bahkan merusak masa-masa pertumbuhan anak. Sejalan dengan itu 

prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengankonvensi Hak-Hak 

Anak (Convention On Thte Rights Of The Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh 

pemerintahh Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 

tentang PengesahanKonvensi Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) 

yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban 

untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum.
2
 Dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan 

hukum Indonesia sebagai negara yang berpihak kepada Konvesi Hak Anak 

(Convention On The Rights Of The Child) selanjutnya dituangkan dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, aturan 

tersebut mengemukan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu perlindungan, 

keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan 

tumbuh kembang anak, perampasan kemerdekaan, penghindaraan pembalasaan dan 

menghargai partisipasi anak.  
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Solusi dalam penanganan perkara tindak pidana anak yaitu dengan 

pendekatan restorative juctice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan 

(diversi). Langkah ini dibuat untuk menghindari anak dari tindakan selanjutnya 

dan untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk 

mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat 

menimbulkan stigmatisasi.
3
 Sebagian masyarakat akan menolak akan kehadiran 

seorang anak yang telah menjadi narapidana sehingga dapat menimbulkan sang 

anak merasa terkucil ditempat yang seharusnya menjadi wadah ia bersosialisasi.  

  Sehingga penyelesaian tindak pidana perlu adanya pembeda antara tindak 

pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan tindak pidana yang dilakukan oleh 

anak. Secara hukum seorang anak belum dibebani kewajiban seperti halnya orang 

dewasa. Selama masih dalam kategori anak, selama itu juga anak tidak dapat 

dimintai pertanggugjawabannya tetapi pertanggungjawabannya dialihkan kepada 

orang tua atau wali anak, apabila anak berkonflik dengan hukum hak seorang anak 

harus tetap dilindungi.
4
 Secara tegas dalam asas hukum pidana tanggung jawab 

pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain, termasuk jika dialihkan kepada 

orang tua atau keluarga anak pelaku tindak pidana.
5
 

  Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak memuat tentang diversi, yaitu proses pengalihan penyelesaian 

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. 

Diversi ini sendiri dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan 
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pengulangan tindak pidana dimana anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) 

tahun tetapi telah berusia 12 (dua belas) tahun sebagai pelaku tindak pidana.   

Diversi bertujuan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa 

mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Selain itu untuk 

mendidik kembali dan mmemperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat 

meninggalkan perilaku buruk yang selama ini ia telah lakukan.
6
 Semua anak yang 

berkonflik dengan hukum diupayakan diversi sebagai pengalihan penyelesaian 

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dan 

memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan Restorative Justice 

maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus dilakukan diversi 

dan implikasinya menekankan pemulihan bukan pembalasaan demi kepentingan 

terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangan keadilan korban. 

Dalam kasus pencabulan dimana anak sebagai pelaku yang menjadi 

pemicu kejahatann ini terjadi adalah kurangnya pengawasaan orang tua terhadap 

pergaulan anak, lingkungan sosial, maupun kurangnya pendidikan sang anak
7
. 

Sebagai contoh kasus tindak asusila terhadap anak terjadi di kabupaten Bogor. 

Enam orang anak berusia 6-12 tahun diduga telah melakukan pelecehan seksual 

terhadap korban berinisial D yang berusia 8 tahun.Peristiwa ini terjadi pada 

pertengahan februari 2017, saat korban yang juga tetangga para pelaku sedang 

bermain bersama teman-temannya di kampung Cikadu RT 02 RW 04 Desa 

Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Keenam anak tersebut berinisial 
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RA (12), R (11), G (7), A (11), dan V (6). Dari hasil pemeriksaan, diketahui jika 

enam bocah lelaki itu melakukan tindak asusila terhadap korban karena 

dipengaruhi tontonan film porno yang disuguhi oleh seorang pemuda setempat 

yang berinisial M (24). Berdasarkan pengakuan M ia dengan sengaja 

mempertontonkan video porno karena ingin mengajarkan hal-hal intim kepada 

bocah-bocah tersebut.  Akibat dari menonton video tersebut, anak-anak penasaran 

dan akhirnya mencoba mempraktekan apa yang telah ditontonnya.
8
 Dari kasus 

tersebut anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak tidak dapat 

sepenuhnya disalahkan karena ada faktor eksternal yang mendorong anak untuk 

melakukam tindak pidana ini. Faktor lingkungan sosial, lemahnya pengawasaan 

orang tua terhadap anak dan teknologi yang semakin canggih sehingga anak 

dengan mudah mengakses situs-situs video pornografi. Dengan kata lain anak 

sebagai pelaku tindak pidana pencabulan ini secara tidak langsung juga menjadi 

korban, maka dari itu diversi wajib diterapkan pada anak yang berkonflik dengan 

hukum dalam kasus pencabulan ini. Hal lain yang mendukung adanya penerapan 

diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus pencabulan ini 

setiap anak memiliki hak-hak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dengan diversi diharapkan pola pikir 

yang salah dari anak bisa dibentuk kembali menjadi pola pikir yang membantu 

tumbuh kembangnya anak semakin membaik agar anak dapat menjalankan 

perannya sebagai sumber daya manusia yang memajukan dan mempin bangsa 

Indonesia di masa yang akan datang.  
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  Penegakan hukum pidana anak harus mementingkan masa depan anak. 

Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum polisi juga harus 

memperhatikan kondisi anak yang berbeda dengan orang dewasa. Dapat dijadikan 

dasar untuk mencari solusi alternatif lain agar anak terhindar dari sistem peradilan 

pidana formal, penjatuhan pidana penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan 

anak sebagai narapidana.  Pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana 

akan memberikan pemahaman baru terhadap penyidik tanpa harus melakukan 

perampasaan kemerdekaan sehingga penyelesaian perkara anak yang pertama kali 

melakukan tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali terhadap 

korban dan pelaku tindak pidana menjadi sebuah alternatif dalam sistem peradilan 

pidana anak di Indonesia.  

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik 

membuat penulisan hukum dengan judul “PENERAPAN DIVERSI PADA 

TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK 

PIDANA PENCABULAN” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian ini, permasalahn yang akan dibahas adalah: 

1. Apa pertimbangan pihak penyidik dalam melaksanakan diversi pada tingkat 

penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan? 

2. Kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan diversi terhadap 

anak pelaku tindak pidana pencabulan? 
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C. Tujuan Peneltian 

1. Untuk mengetahui Apa pertimbangan pihak penyidik dalam melaksanakan 

diversi pada tingkat penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana 

pencabulan. 

2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam 

penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan wawasan bagi penulis dan pembaca dalam mengetahui apa 

pertimbangan pihak penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap anak 

pelaku tindak pidana. 

2. sebagai syarat Penulisan Tugas Akhir dan menyelesaikan studi Srata-1 di 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum serta 

pihak lain yang ingin mengetahui penerapan diversi pada tingkat penyidikan 

terhadap anak pelaku tindak pidana di Polres kabupaten Blitar.  

 

E. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam bentuk sumbang saran 

untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang Sosiologi Hukum 

pada khususnya yang berhubungan pada pelaksanaan diversi di Polres Kabupaten 

Blitar. Diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai bahan masukan bagi Polres 

Kabupaten Blitar agar dapat meningkatkan kewajibannya sebagai penegak hukum bagi 

tindak pidana khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.  
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F. Metode Penelitian 

Dalam rangka kesempurnaan penulisan ini, maka penulis menggunakan 

beberapa metode, yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), 

ialah penelitian yang langsung dilakukan obyek untuk mendapatkan 

data yang erat kaitannya dengan penelitian. 

2. Sumber data. 

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan sumber 

data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengaan pihak Polres 

kabupaten Blitar yang secara khusus menangani kasus-kasus anak 

sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan 

keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Dapat 

berupa buku, jurnal, website, artikel, maupun karya ilmiah para 

sarjana yang berkaitan dengan penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberpa teknik 

yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut : 
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a. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistimatik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
9
 Selanjutnya 

observasi berfungsi sebagai eksplorasi dari hasil ini dapat diperoleh 

gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya  serta mendapatkan 

petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.
10

 Sehingga, hal ini 

dilakukan untuk melihat secara langsung dan melakukan 

pengamatan terhadap objek penelitian. 

b. Wawanacara. 

Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan menggunakan 

teknik wawancara. Menurut sugiono, wawancara atau interview 

merupakan dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara.
11

. 

4. Teknik Analisa Data 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya 

dengan penelitian lakukan, untuk kemudian dianalisis dan diskripsikan 

dari data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder.  

 

G. Rencana Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab 

dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar mempermudah 

pemahaannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 

                                                             
9
Hadari Nawawi. 2007.” Metode Penelitian Bidang Sosial”. Yogyakarta. UGM Press 

10
S. Nasution. 2004. “Metode Penelitian”.  Jakarta. PT Bumi Aksara. 

11
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BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat di dalamnya 7 sub bab. Yaitu latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan 

teori, doktrin, atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan 

ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema 

yang diteliti. 

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan yang telah dikaji dan 

dianalisa secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana 

dalam Bab II. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum 

dimana berisi tentang kesimpulan dan saran penulis terkait dengan 

permasalahan yang diangkat. 




