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BAB 1 

PEMBAHASAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Anak sebagai aset bangsa yang sangat berharga karena anak merupakan 

penerus cita-cita dan perjuangan bangsa yang memiliki peran setrategis untuk 

menentukan masa depan bangsa. Karena eksistensi bangsa dan negara pada masa 

yang akan datang tergantung terhadap anak bangsa. Anak adalah harapan masa 

depan orang tua, harapan agamaserta harapan masyarakat sebagai warga negara. 

Oleh karena itu, perlu diadakan suatu pendidikan dan pengawasan secara continue 

untuk kepentingan terbaik bagi anak, perubahan tumbuh kembang anak serta 

perkembangan biologis, psikologis, sosial dan sepiritual dan pendidikan dan 

perhatian dari seluruh aspek yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak 

yang kemungkinan dapat membahayakan atau merusak masa depan anak. 

Permasalahan ABH (Anak Berhadapan Hukum) sangat menghawatirkan 

dikarenakan seiring bertambahnya tahun tingkat tindak pidana kriminalitas  yang 

melibatkan anak semakin meningkat. Khusunya di Kota Malang seperti yang 

dikemukakan oleh Kapolres Kota Malang AKBP Hoiruddin Hasibuanhal ini 

disampaikan Hoirudin dalam acara Makota Solutions bertema Pola Pembinaan 

dalam Pendidikan Formal Pemkot Malang di Aula Polres Malang Kota, Rabu 

(10/5/2017). Hoiruddin menyebut angka kekerasan terhadap anak yang ada di 

Polres Malang Kota. Kekerasan ini terdiri atas kekerasan fisik dan kekerasan 

seksual. Masalah ini dibuktikan dengan data yang ada laporan yang masuk ke 

Polres Kota Malang di tahun 2015 ada 28 kasus kekerasan, 10 laporan 

persetubuhan, dan tujuh laporan kasus pencabulan yang melibatkan anak. Ditahun 

2016, ada 30 laporan kekerasan, 10 laporan persetubuhan dan 6 kasus pencabulan. 

http://suryamalang.tribunnews.com/tag/hoiruddin-hasibuan
http://suryamalang.tribunnews.com/tag/polres-malang-kota
http://suryamalang.tribunnews.com/tag/kekerasan-seksual
http://suryamalang.tribunnews.com/tag/kekerasan-seksual
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Sedangkan Poleres Malang Kota pada tahun 2017 sampai dengan awal April sudah 

mendapat laporan dari masyarakat diantaranya delapan kasus kekerasan terhadap 

anak(http://suryamalang.tribunnews.com). 

Sedangkan menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang 

menyebut, selama tahun 2016 dinas itu menerima dan menangani 32 kasus 

kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dan hingga April terdapat tujuh laporan. 

(http://suryamalang.tribunnews.comn) 

Hal tersebut menunjukkan masih tingginya angka kriminalitas yang 

melibatkan anak di Kota Malang. Maka dari itu sangat diperlukan partisipasi dari 

seluruh elmen masyarakat dan pemerintah untuk menaggulangi permasalahan 

tindak pidana kriminal yang melibatkan anak oleh karena itu, perlu adanya upaya 

preventif dari semua pihak untuk menaggulanginya. Agar permasalahan anak yang 

berhadapan dengan hukum tidak dapat menganggu tumbuh kembang anak. 

Akan tetapi pelaksanaan Diversi di Kota Malang pun tidak dilaksanakan 

secara maksimal dan efektif dikarenakan Pekerja Sosial yang menangani Anak 

Berhadapan dengan Hukum di Kota Malang tidak ideal karena di Kota Malang 

hanya terdapat 2  Pekerja Sosial Profesional tidak sebanding dengan wilayah kerja 

di Kota Malang dan masih ditemukanya banyak kasus-kasus kriminal yang 

melibatkan anak. 

Dari hasil penelitian dan pengamatan sementara yang dilkakukan oleh 

penulis dalam proses penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota 

Malang masih banyak ditemukan beberapa masalah yang harus dijadikan sebuah 
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evalusi. Permasalahan tersebut adalah masih adanya Penyidikan yang dilakukan 

oleh kepolisian dengan menggunakan Penyidik dewasa sedangkan berdasarkan 

ketentuan yang ada di Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Penyidik 

anak yang sedang berhadapan dengan hukum harus dilakukan oleh Penyidik kusus 

anak yang sebagaimana kriteria Penyidik tersebut sudah tertuang dengan jelas  

pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Permasalahan tersebut merupakan masalah serius, karena tidak menutup 

kemungkinan Penyidik dewasa yang melakukan Penyidikkan terhadap perkara 

anak akan cenderung mengintimidasi dengan berupaya menekan anak demi 

mengejar sebuah pengakuan dan dikhawatirkan melakukan cara-cara yang 

seharusnya tidak dilakukan oleh Penyidik terhadap seorang anak. Hal ini sesuai 

dengan hasil wawancara singkat yang dilakukan oleh penulis terhadap seorang 

anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh Polres Kota Malang 

bahwa anak tersebut adalah tersangka tindak pidana pencurian, yang sudah 

melakukan upaya Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Malang,  akan tetapi anak 

tersebut dalam proses Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, anak tersebut 

ditangani oleh salah satu Penyidik dewasa yang tersedia disalah satu Polsek di 

Kota Malang. Anak tersebut bercerita kepada penulis bawasanya dalam proses 

Penyidikan anak tersebut mendapatkan sebuah tindak kekerasan fisik yang 

dilakukan olehh Penyidik terhadap anak. Hal ini membuktikan masih lemahnya 

upaya pembelaan  dan pengawasan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial yang 

menangani permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum dikarenakan masih 

ditemukanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap anak. Yang 

seharusnya tidak terjadi dalam proses Penyidikan terhadap anak. 
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Permasalahan tersebut telah bertentangan dengan hak anak yang harus 

terpenuhi dalam proses hukum yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-

undang Sistem perdilan Pidana Anak Pasal 3 sudah disebutkan beberapa hak-hak 

anak yang harus terpenuhi ketika menjalankan proses peradilan pidana  anak 

adapun hak-hak anak yang sesuai dengan pasal 3 Undang-undang SPPA sebagai 

berikut: 

a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 

sesuai dengan umurnya; 

b) Dipisahkan dari orang dewasa; 

c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 

d) Melakukan kegiatan rekreasional; 

e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, 

tidak manusiawi,serta merendahkan derajat dan martabatnya; 

f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 

g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir 

dan dalam waktu yang paling singkat; 

h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak 

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i) Tidak dipublikasikan identitasnya; 

j) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya 

oleh anak; 

k) Memperoleh advokasi sosial; 

l) Memperoleh kehidupan pribadi; 

m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 

n) Memperoleh pendidikan; 
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o) Memperoleh pelayananan kesehatan; dan 

p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Berangkat dari permasalahan diatas maka penulis tertarik dengan penelitian 

yang meneliti seberapa jauh peran Pekerja Sosial dalam proses pendampingan yang 

dilakukan oleh Pekerja Sosial dalam proses Diversi. 

Angka kenakalan dan kriminalitas yang dilakukan oleh anak cenderung 

meningkat di setiap tahunya, jika diperhatikan pola perubahan tindakan 

kriminalitas yang melibatkan anak akhir-akhir ini, dari segi kemampuan anak 

dalam melakukan suatu tindak pidana atau pundari tingginya kasus yang 

melibatkan anak, terkadang tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku 

pelanggaran hukm maka dapat dirasakan cukup mengkhawatirkan oleh berbagai 

pihak, diantaranya oleh para orang tua kususnya. Fenomena peningkatan 

kriminalitas maupun tindak pidana yang melibatkan anak terkadang  kurang wajar 

jika dilakukan oleh seorang anak. Untuk menaggulangi permasalahan tersebut 

maka diperlukan sebuah upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak 

pidana yang melibatkan anak. 

Salah satu upaya penaggulangan dan upaya pencegahan kenakalan dan 

kriminalitas yang dilakukan anak sebagai pelaku tindak pidanasaat ini memalui 

implementasi sistem peradilan anak (Juvenile Justice). Adapun penerapan undang-

undang sistem peradilan anak tidak hanya memiliki tujuan untuk memidanakan 

anak dengan memberikan hukuman dan hukuman pemenjaraan terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan terhadap dasar pemikiran  bahwa 

penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, untuk 
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wadah yang memberikan dukungan guna menyelenggarakan kesejahteraan untuk 

anak  sebagai pelanggar ketentuan hukum maupun tindakkan yang melanggar 

hukum sangat memungkinkan mendapatkan pengaruh oleh berbagai sebab diluar 

ketidak mengertian dan ketidak tahuan anak seperti pendidikan, lingkungan sosial 

anak, dan dapat dipengaruhi juga oleh lingkungan sosial anak dimana anak 

berinteraksi terhadap keluarganya dengan temanya maupun dengan masyarakat 

disekitar anak, dan masih banyak lagi faktor-faktor external yang dapat 

mempengaruhi perilaku anak. Karena pada umumnya tindakan pelanggaran hukum 

ataupun tindakan kriminalitas yang melibatkan anak sebagai pelakusering terjadi 

dikarenakan sebuah proses imitasi atau peniruan dan anak juga mendapatkan 

pengaruh dari perbuatan negative oleh orang yang lebih dewasa dari anak ataupun 

mendapatkan pengaruh dari lingkungan sekitarnya (Marlina,  2010:01). 

Ketika anak tersebut diduga telah melakukan tindakan melanggar hukum 

ataupun tindakan kriminal, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya 

menempatkan anak dalam setatus narapidana tentunya membawa konsekuensi 

yang cukup besar bagi psikologis, mentalitas anak dan tentunya juga dapat 

mempengaruhi terhadap perkembangan anak. Hukuman yang dijatuhkan untuk 

anak sebagai pelaku tindak pidana dengan pemenjaraan ternyata akan berdampak 

bagi anak tidak kapok dan tidak akan menjadikan anak sebagai pribadi yang lebih 

baik dan santun, dalam mendukung proses pertumbuhan anak. Pemennjaraan 

terhadap anak malah akan berdampak kebalikanya yang akan terjadi kepada anak, 

karena seringkali semakin membuat anak lebih professional dalam melakukan 

tindak kejahatan. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh dari 

sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum, dan 

kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) 
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seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum ataupun tindak pidana kriminal. 

Oleh karena itu negara harus hadir ditengah-tengah anak-anak yang berhadapan 

dengan hukum untuk meberikan perlindungan dan jaminan terhadap anak-anak 

yang melakukan tindakan pelanggaran hukum. Perlindungan anak dapat dilakukan 

dari berbagai segi, mulai dari pencegahan, pembinaan pada keluarga, kontrol sosial 

dimasyarakat terhadap pergaulan anak dan penaganan yang tepat melalui 

peraturan-peraturan yang pro terhadap anak yang dibuat oleh suatu negara. 

Seorang anak mempunyai karakteristik yang berbeda dengan seseorang 

yang sudah dapat dikatakan dewasa, karena seorang anak memiliki perbedaan 

karakter tersendiri dari pada orang dewasa, oleh karena itu anak perlu mendapatkan 

perlakuaan khusus (berbeda) dari orang dewasa, memperhatikan hak-haknya, 

kelangsungan hidupnya kelak dimasa yang akan datang, dan juga harus 

memberikan jaminan yang terbaik untuk anak. Maka dari sebab itu, didalam pasal 

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pada Pasal 59 telah 

memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang sedang berkonflik dengan 

hukum. 

Retnowulan Sutianto mantan Hakim Agung menjelaskan, bahwa 

perlindungan terhadap seorang anak salah satu dari bidang pembangunan Nasional. 

Memberikan perlindungan terhadap anak  merupakan perlindungan manusia untuk 

membangun harkat dan martabat manusia seutuhnya. Yang dimaksud dengan 

pemabagunan Nasional merupakan suatu pembangunan sumber daya manusia 

selengkapnya yang memiliki ahlak dan berbudi luhur. Mengabaikan masalah 

perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. 

Dampak dari belum adanya perlindungan terhadap anak akan berdampak pada 

berbagai permaslaahan sosial yang akan menganggu dalam proses penegakan 
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hukum,  menurut hukum anak belum di terbani oleh kewajiban dibandingkan orang 

yang sudah dewasa, jika sesorang masih dikatakan anak dan disebut anak menurut 

definisi yang ada, selama itu anak tidak memiliki pertanggung jawaban, jika 

muncul gejolak masalah oleh anak harus diupayakan agar hak yang dimiliki oleh 

anak dapat dilindungi berdasarka hukum yang ada. Jika seorang anak telah terduga 

secara pasti sudah melakukan perbuatan melawan hukum harus diproses 

berdasarkan UU No. 11 Thn 2012 Undang-undang yang mengatur tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dalam undang-undang tersebut anak harus mendapatkan 

penanganan secara khusus oleh Penyidik khusus yang sudah mendapatkan lisensi 

khusus dalam penanganan terhadap anak. Peradilan Anak juga harus ditangani oleh 

Hakim khusus yang mendapatkan lisensi menagani perkara anak, jaksa yang 

menangani perkara anak juga harus jaksa yang memiliki kualikasi secara khusus, 

dan Hakim juga khusus Hakim yang melakukan penanganan khusus terhadap 

perkara anak, selanjutnya peran aktif dari Aparat Penegak Hukum juga sangat 

diharapkan untuk memberikan solusi yang terbaik terhadap perkara anak agar tidak 

terjadi suatu pelanggaran yang merampas berbagai hak yang harus dimiliki oleh 

anak (Mulyana, 1986:03). 

Mengingat banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh anak yang konflik 

dengan hukum berdasarkan data dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) 

berkaitan dengan penegak hukum. Sekarang, yang sudah menjadi sorotan dan 

keprihatinan Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah banyaknya anak yang 

berkonflik dengan hukum selama 5 (lima) tahun terakhir ini telah tercapai 6.000 

anak dalam tiap tahunya. Dalam setahun terdapat enam ribu anak yang berkonflik 

dengan hukum, yang menjadi keprihatinan adalah dari 6000 anak yang berkonflik 

dengan hukum 3.800 ABH telah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 
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khusus anak. Sisa dari jumlah tersebut ada di Lembaga Pemasyarakatan orang 

dewasa, ditahanan kepolisian dan di berbagai tempat lainya yang tidak sepantasnya 

untuk menempatkan anak menurut (Hadi, 2009:706).  Masalah tersebut 

dipengaruhi oleh putusan sanksi pidana yang diputuskan oleh Hakim untuk 

terdakwa anak sehingga putusan tersebut berakhir dengan putusan pemidanaan 

anak dengan pemenjaraan. Padahal negara kita sudah memiliki aturan secara 

hukum berkaitan dengan perlindungan anak,  aturan perundang-undangan tersebut 

terdapat alternatif penjatuhan pidana melalui menyerahkan anak terhadap orang 

tuanya dan/atau kepada walinya. 

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang melibatkan anak dalam perkara 

tersebut maka anak sejak ditangkap, proses penahanan, dan Penyidikan, sampai 

dengan proses  diadili dan pembinaan harus di tangani dan dilakukan oleh Aparat 

Penegak Hukum yang memahami terhadap permasalahan anak. Akan tetapi 

sebelum perkara tersebut masuk keproses peradilan, petugas yang menagani 

perkara anak, keluarga, mayarakat dan korban wajib mengupayakan penyelesaian 

di luar pengadilan, yakni melalui Diversi, didalam Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan yang dimaksud dengan proses Diversi adalah: 

Ayat:  

1. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan 

Orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing 

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan 

Keadilan Restoratif” 
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Namun, pelaksanaan Diversi tersebut dapat diupayakan jika ancaman 

kurungan dibawah 7 (tujuh) tahun jika lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tersangka 

sudah melakukan upaya Diversi sebelumnya dengan tindak pidana pengulangan  

maka tidak dapat untuk mengupayakan disversi.  

Pekerja Sosial dalam menjalankan tugasnya, mempunyai wewenang dan 

fungsi  yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Anak Berhadapan 

dengan Hukum. Dalam pasal 33 huruf  b Undang-undang No. 3 Tahun 1997 

tentang peradilan pidana anak yang dimaksud Pekerja Sosial adalah: 

‘’Pekerja Sosial adalah pekerja dari Departemen Sosial’’ 

Sedagkan menurut Pasal 1 angka 14 dan angka 15 Undang-Undang 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Undang-undang Nomor.11 Tahun 

2012, yang didefinisikan sebagai Pekerja Sosial profesional dan tenaga 

kesejahteraan sosial adalah: 

“Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik dilembaga 

pemerintah maupun swasta, yang memiliki kopetensi dan profesi pekerjaan 

sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui 

pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk 

melaksanakan tugas pelayanan dan penangananan masalahsosial anak”  

“Tenaga Kesejahteaan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih 

secara professional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan 

masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, dilembaga pemerintah 

maupun dilembaga swasta yang ruang lingkup kegiatanya adalah di bidang 

kesejahteraan sosial anak’’ 
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Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

yang dimaksudkan dengan Pekerja Sosial yaitu: 

“Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik dilembaga pemerintah 

maupun dilembaga swasta yang memiliki kopetensi dan profesi pekerjaan 

sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui 

pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik dalam pekerjaan sosial 

untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penaggulangan sosial” 

Pekerja Sosial dalam tugasnya memiliki tugas sebagaimana yang sudah 

diatur dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Pidana Anak disebutkan tugas dari Pekerja Sosial adalah: 

“Pekerja Sosial yang sebagamana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, 

bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang 

berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial  

untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja” 

Sedangkan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 

tugas dari Pekerja Sosial Profesional adalah: 

a) Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan 

melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kpercayaan diri anak; 

b) Memberikan pendampingan dan advokasi sosial; 

c) Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan 

menciptakan suasana kondusif; 

d) Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku kepada anak; 
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e) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing 

Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan 

terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhkan pidana 

atau tindakan; 

f) Memberikan pertimbangan kepada Aparat Penegak Hukum untuk 

penaganan rehabilitasi sosial anak; 

g) Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, 

atau lembaga kemasyarakatan; 

h) Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima 

kembali anak di lingkungan sosialnya. 

Didalam melakukan tugasnya Pekerja Sosial yang sudah diatur didalam 

Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Pidana Anak 

Pekerja Sosial harus berkomunikasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dari 

Balai Pemasyarakatan, sedangkan menurut Undang-Undang Sistem Peradilan 

Anak didalam Pasal 8 aya (1) Pekerja Sosial yang dilibatkan dalam proses disversi, 

hal ini berarti perbedaan dari Undang-Undang No.03 tahun 1997 karena didalam 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pekerja Sosial dilibatkan juga dalam proses 

Diversi, hal ini berarti menunjukkan Pekerja Sosial harus dilibatkan dalam awal 

penaganan Anak Berhadapan dengan Hukum, berbeda dengan Undang-undang No. 

3 Tahun 1997 yang mengatur tugas dari Pekerja Sosial hanya untuk membimbing, 

dan membantu mengawasi Anak Berhadapan Hukum. 
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1.2 Rumusan Masalah 

   Berdasarkan uraian dan latar belakang yang penulis uraikan, maka 

penulis rumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana implementasi Diversi dalam tindak pidana kriminal yang 

dilakukan oleh anak di Kota Malang? 

2. Bagaimana peran Pekerja Sosial dalam proses Diversi dalam penangan 

Anak Berhadapan Hukum di Kota Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat 

mengetahui hal-hal yang baru yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh 

penulis adapun tujuanya berikut ini:  

1. Agar dapat mendiskripsikan mengenai implemesntasi proses Diversi 

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. 

2. Untuk mengetahui peran Pekerja Sosial dalam proses penaganan Anak 

Berhadapan dengan Hukum dalam proses Diversi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, agar 

dapat bermanfaat untuk kajian yang berkaitan dengan jurusan Ilmu 

Kesejahteraan Sosial pada umumnya, dan khususnya untuk menambah 

referensi penelitian yang berkaitan dengan, peran Pekerja Sosial dalam 

proses Diversi  terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum. 
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2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refrensi untuk 

pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial dalam bidang perlindungan 

anak. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

a. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini agar dapat 

bermanfaat bagi praktisi sosial, penggiat sosial, serta bagi Pekerja Sosial 

Profesional dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak 

yang berhadapan dengan hukum. 

b. Penulis berharap hasil hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan 

evaluasi Aparat Penegak Hukum khususnya  Aparat Penegak Hukum yang 

menangani dibidang Anak Berhadapan dengan Hukum agar kedepanya 

lebih baik. 

c. Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai 

bahan evaluasi serta pertimbangan bagi steak holders yang berkaitan 

dengan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 




