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 BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan penerus 

cita-cita perjuangan..bangsa dan sumber daya manusia untuk 

pembangunan nasional. Dalam rangka..mewujudkan sumber daya manusia 

di Indonesia yang berkualitas dan..dapat memimpin serta memelihara 

kesatuan dan persatuan.bangsa sebagai wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan..Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. 

Hal ini diperlukan..pembinaan secara terus-menerus demi..kelangsungan 

hidup, .pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, dan sosial serta 

perlindungan dari segala..kemungkinan yang membahayakan mereka dan 

bangsa di masa depan.  

Dalam upaya..pembinaan dan perlindungan dihadapkan pada 

permasalahan serta..tantangan dalam masyarakat..dan kadang-kadang 

dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, lebih dari itu terdapat 

anak yang melakukan..perbuatan melanggar hukum, tanpa melihat status 

sosial dan..ekonomi. Selain itu terdapat pula anak yang satu dan hal lain 

tidak..mempunyai kesempatan memperoleh..perhatian baik secara fisik, 

mental, dan sosial. Dikarenakan..keadaan diri yang tidak memadai 

tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak 
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melakukan tindakan atau..berperilaku yang dapat 

merugikan..dirinya dan atau masyarakat. 

Bob Franklin dalam bukunya “Bagaimana..Hukum Memikirkan 

Tentang Anak. .(How the Laws Thinks About Children)” , masyarakat 

mempunyai..kecenderungan untuk membagi lingkaran kehidupannya 

dalam 2 (dua) tahap, yaitu anak-anak dan dewasa. Perpindahan dari satu 

tahap ke tahap lainnya, .,secara antropologis, ditandai dengan adanya 

perkembangan atau.pertumbuhan secara fisik. Hal ini membawa sejumlah 

konsekuensi sosial dan hukum, dengan.sejumlah norma yang harus 

dipatuhi seseorang.
1
 

Sedangkan pengertian anak menurut..buku Moh. Taufik Makarao, 

anak adalah bagian dari generasi muda..sebagai salah satu sumber daya 

manusia yang..merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan 

bangsa, yang memiliki..peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat 

khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka 

menjamin pertumbuhan..dan perkembangan fisik, mental, dan sosial 

secara utuh, serasi, selaras..dan seimbang. Untuk melaksanakan 

pembinaan dan memberikan..perlindungan terhadap anak, diperlukan 

dukungan, baik yang menyangkut..kelembagaan maupun perangkat hukum 

                                                             
1 Bob Franklin, 2005, Bagaimana Hukum Memikirkan Tentang Anak (How the Laws Thinks 

About Children), diterjemahkan oleh Herlianto, Yayasan Obor Indonesia dan LBH APIK, Jakarta, 

hlm. 27. 
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yang lebih mantap dan memadai, ..oleh karena itu ketentuan mengenai 

penyelenggaraan pengadilan bagi..anak perlu dilakukan secara khusus.
2
 

Anak menurut Kamus Besar Bahasa..Indonesia (KBBI) memilii 

banyak arti. Anak mengandung arti keturunan yang kedua, pengertian 

anak tersebut masih bersifat umum (netral) ..dan pengertiannya akan 

berbeda jika ditinjau dari aspek sosiologis, ..psikologis maupun yuridis. 

Secara yuridis misalnya, pada banyak peraturan perundang-undangan, 

istilah anak berkonotasi pada usia..manusia. Anak diartikan sebagai 

kelompok umur tertentu dari manusia.
3
 

Maulana Hasan menyabutkan..bahwa hak anak merupakan salah 

satu hal terpenting yang tidak boleh..dilupakan karena hak itu sebagai 

suatu bentuk sisi pendekatan untuk..melindungi anak dari masalah 

hukum.
4
 Dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 

menyebutkan, “Setiap anak berhak atas..kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas..perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi“ pelaksanaan..perlindungan anak harus didasarkan pada 

berbagai peraturan..perundang-undangan yang berlaku. Dengan peran 

anak yang penting..ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam 

konstitusi, bahwa negara..menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh dan..berkembang serta berhak atas perlindungan dari 

                                                             
2 Moh. Taufik Makarao, SH.,MH., Hukum Perlindungan Anak, dan Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, hal. 1 
3 Purwadarminta, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 29. 
4 Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Perlindungan Hukum Anak, (Jakarta: 

Grasindo, 2000), hlm. 29. 
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kekerasan dan..deskriminasi.
5
 Perlindungan anak juga ditegaskan dalam 

Undang-Undang.Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 „„setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum‟‟. 

Hak anak sendiri adalah hak yang harus diberikan oleh negara 

ataupun orangtua/wali kepada anak dan juga sesuatu yang harus 

didapatkan oleh anak. Hak anak sendiri memiliki pengaruh yang besar 

terhadap kepada kelangsungan hidup seorang anak dalam masa 

pertumbuhannya. Apabila seorang tidak mendapatkan hak yang 

seharusnya ia dapat, maka dapat berdampak buruk bagi proses tumbuh 

kembangnya dikemudian hari.  

Melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang telah 

mengesahkan Konvensi..Hak Anak (UN’s Convention on the Rights of the 

Child) pada 20 November 1989, yang..hingga kini mengikat 191 (seratus 

sembilan puluh satu) negara..peserta (state parties), maka upaya promosi, 

penyebaran dan penegakan..hak-hak anak digerakan ke seluruh dunia, 

terutama di negara-negara..yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. 

Hak-hak anak yang dimaktub dalam Konvensi Hak Anak, merupakan 

sebuah instrumen internasional yang secara hukum mengikat negara-

negara peratifikasi untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak yang 

terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal itu. Indonesia sebagai anggota 

                                                             
5
 Lihat pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 
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PBB dan bagian dari..masyarakat internasional telah meratifikasi 

Konvensi Hak Anak pada..tahun 1990. Peratifikasian Konvensi Hak Anak 

itu dilakukan melalui Keputusan Presiden No.36 tahun 1990. Indonesia 

termasuk negara yang paling..awal meratifikasi Konvensi Hak Anak.
6
 

Dalam Konvensi tentang Hak Anak itu sendiri yang dimaksud 

dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Hak 

asasi manusia telah diakui dan..dilindungi sejak masih dalam kandungan. 

Sebagai negara peserta..Konvensi tentang Hak Anak, negara Indonesia 

mempunyai..kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam 

perlindungan hak asasi manusia.
7
 

Pasal 10 ayat (2) undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 

menentukan bahwa peradilan yang dibawah naungan Mahkamah Agung 

meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum,peradilan 

agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Undang-undang 

ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing 

mempunyai wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan ini 

membedakan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan 

Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, 

karena mengadili perkara tertentu atau mengenal golongan rakyat tertentu, 

sedangkan peradilan umum adalah praperadilan bagi rakyat pada 

umumnya mengenai baik perkara perdata maupun perkara pidana. Tidak 

                                                             
6 Muhamad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, „’Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif 

Konvensi Hak Anak’’, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1999, hlm 4 
7 Rhona K.M. Smith & Christian Ranheim, “Hukum Hak Asasi Manusia”, PUSHAM UII, 

Yogyakarta, 2008, hlm 269 
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tertutup kemungkinan adanya pengkhususan (spesialisasi) dalam masing-

masing lingkungan, misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan 

pengkhususan berupa pengadilan pengadilan lalu lintas, pengadilan anak, 

pengadilan ekonomi dan sebagainya. Sebagaimana disebut diatas, bahwa 

perbedaan istilah peradilan umum dengan peradilan khusus ini terutama 

disebabkan oleh adanya perkara-perkara atau golongan rakyat 

tertentu.Maka peradilan khusus itulah yang menggadili perkara-perkara 

atau mengenali golongan tertentu.
8
 

Tindak..pidana yang dilakukan oleh anak biasanya adalah karena 

mengikuti..orang dewasa disekitarnya atau dikarenakan hak yang 

seharusnya.didapatkan oleh anak tidak terpenuhi. Dalam buku M. Joni dan 

Zulchaina Z. Tanamas, menyebutkan bahwa proses penghukuman yang 

diberikan..kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan 

memasukkan..anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan 

anak jera dan..menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses 

tumbuh kembangnya.
9
 

Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan 

dan pembinaan..dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, 

serta pengawasan..dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah 

sekali terseret..dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang 

kurang sehat..serta merugikan perkembangan pribadinya. Dalam 

                                                             
8 Prof. Dr. Maidin Gultom, S.h.,M.Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, 

Reflika Aditama, Bandung, 2014, hlm 191 
9 M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif 

Konvensi Hak Anak, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 1. 
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menghadapi..serta menanggulangi perbuatan dan tingkah laku Anak 

Nakal, maka..perlu dipertimbangkan kedudukan anak. Meskipun, anak 

dapat menentukan sendiri..langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, 

perasaan, dan kehendaknya.v.Akan tetapi, keadaan sekitarnya dapat 

mempengaruhi perilakunya. ..Oleh sebab itu, dalam menghadapi masalah 

Anak Nakal maka orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya 

lebih bertanggung jawab..terhadap pembinaan, pendidikan, dan 

pengembangan perilaku anak..tersebut. 

Apabila anak..melakukan tindak pidana dan di jatuhkan hukuman 

penjara maka hak-hak..mereka yang dijamin oleh..Undang-undang No. 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak akan..banyak yang tidak 

terpenuhi. Terlebih jika penjara..anak tidak dikhususkan..atau dicampur 

dengan penjara orang..dewasa. Menjatuhkan hukuman penjara kepada 

anak dapat memberikan..efek yang besar bagi anak itu yang melakukan 

tindak pidana tersebut. Apabila seorang anak dijatuhi hukuman penjara 

maka akan menimbulkan..efek stigma negatif masyarakat sekitarnya. Hal 

ini dapat mengakibatkan..anak tersebut akan terganggu proses 

pertumbuhannya dan anak..juga akan merasakan ketakutan untuk 

melakukan sosialisasi dengan..orang lain karena mengangga dirinya 

membawa efek negatif bagi..masyarakat sekitar . 

Berbagai upaya dilakukan dalam..mencegah dan menangani anak 

yang melakukan tindak pidana..menyangkut tentang anak nakal. Telaah 

terhadap hukum positif yang..juga terkait dengan anak nakal atau anak 
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yang melakukan tindak pidana..adalah meliputi pengaturan..yang tersebar 

dalam undang-undang pidana yang..mengatur masalah anak. Dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana diatur secara khusus ketentuan terhadap 

anak yang melakukan tindak..pidana. Adapun ketentuan tersebut adalah 

Pasal 45 Kitab Undang-undang. .Hukum Pidana:  

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yang 

berumur di bawah enam belas tahun karena melakukan suatu perbuatan, 

hakim dapat..menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah itu 

dikembalikan..kepada orang tuanya, watinya atau pemeliharanya, 

tanpa..dikenakan suatu pidana apa pun; atau memerintahkan supaya..yang 

bersalah itu diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana..apa pun, bila 

perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau salah..satu pelanggaran 

berdasarkan pasal..489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 

531, 532, 536, dan 540, serta belum lewat dua tahun seiak dinyatakan 

bersalah karena..melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut 

di alas, dan..putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana 

kepada yang bersalah. 

Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum pidana  

(1) Bila hakim memerintahkan..supaya anak yang bersalah itu diserahkan 

kepada pemerintah, maka ia..dimasukkan dalam lembaga pendidikan 

anak negara supaya menerima..pendidikan dari pemerintah atau di 

kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang 

tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada suatu badan 
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hukum, yayasan atau lembaga amal (sosial) yang berkedudukan di 

Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian 

hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal 

di alas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur 

delapan belas tahun.  

(2) Aturan untuk melaksanakan..ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan  

undang undang.  

Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana  

(1) Tidak dipidana, barangsiapa..melakukan tindakan pembelaan terpaksa 

untuk diri sendiri maupun..untuk orang lain, kehormatan kesusilaan 

atau harta benda sendiri maupun..orang lain, karena ada serangan atau 

ancaman serangan yang sangat..dekat dan yang melawan hukum pada 

saat itu.  

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan 

oleh keguncangan..jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman 

serangan itu, tidak..boleh dipidana. 

 

Menurut sumber sistem database..permasyarakatan, lapas anak 

daerah kanwil Jawa Timur pada tahun 2018..pada bulan Januari presentase 

pelaporan anak perkanwil ialah 95%..hingga bulan Maret, namun pada 

bulan April menurun menjadi 92%.,hingga bulan Juni, selanjutnya bulan 

Juli mengalami..penurunan kembali menjadi 90%, Agustus 85%, 

September 79 %, Oktober 87%, dan bulan November  56%. Hingga total 
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rata-rata persenan..dari bulan Januari hingga bulan November  menjadi 

80% pelaporan anak perkanwil.
10

 

Sedangkan untuk data klasifikasi anak perkanwil daerah Jawa 

Timur adalah sebagai berikut
11

 : 

a. Anak Negara   : 0 

b. Anak Sipil   : 0 

c. Anak Pidana   : 0 

d. Anak Peserta Pendidikan : 0 

e. Peserta Pembinaan Jasamani : 0  

f. Peserta Pembinaan Rohani : 0 

g. Peserta Konseling  : 0 

h. Peserta Ketrampilan  : 0 

i. Peserta Kegiatan Bakat Seni : 0 

j. Anak Kasus Narkoba  : 0 

Dengan jumlah UPT daerah kanwil Jawa Timur 39, hal ini dikarenakan 

seluruh kanwil tersebut belum melakukan pelaporan terhadap sistem 

database permsyarakatan. 

Anak, baik secara fisik maupun mental membutuhkan 

perlindungan serta perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum 

sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. Perlindungan terhadap anak 

ini telah menjadi..kesepakatan internasional sebagaimana diamanatkan 

dalam Deklarasi..Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924, yang 

                                                             
10 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementrian Hukum & HAM, Sitem Database 

Permasyarakatan. http://smslap.ditjenpas.go.id, akses 10 December 2018 
11

 Ibid 

http://smslap.ditjenpas.go.id/
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selanjutnya telah mendapat pengakuan dalam Deklarasi Sedunia tentang 

Hak Asasi Manusia serta ketentuan hukum yang dibuat oleh badan-badan 

khusus dan organisasi 

  Pada saat ini banyak anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan 

dilakukan upaya..diversi dengan pengembalian kepada orangtua atau wali. 

Namun banyak..hak-hak anak selama proses diversi tidak terlaksana 

keseluruhan dikarenakan bermacam-macam faktor. Dalam buku Setya 

Wahyudi dijelaskan bahwa Beijing Rules memberikan kewenangan kepada 

aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan 

dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan 

tidak mengambil..jalan formal, antara lain menghentikan / melepaskan dari 

proses pengadilan atau mengembalikan kepada masyarakat dan bentuk-

bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan tersebut 

diatas disebut diversi.
12

 

Menurut..Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem..Peradilan Pidana Anak, pengertian diversi adalah 

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke 

proses di luar peradilan pidana. Diversi diberlakukan untuk pelaku anak 

yang berumur di bawah 18 tahun, diancam dengan pidana penjara di 

bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
13

 

                                                             
12 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak 

di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 4. 
13 Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 
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Pada tahun..2016 terdapat kasus kekerasan yang dilakukan oleh 

anak di daerah Kota Batu, dalam kasus ini anak menjadi pelaku dari tindak 

pidana kekerasan, anggota penyidik yang menangani kasus ini melakukan 

diversi kepada anak tersebut dengan mengembalikan kepada orangtua atau 

wali dari anak tersebut. Penulis melakukan penelitian tentang pemenuhan 

hak-hak dari anak yang menjadi tersangka tersebut selama menjalani 

proses diversi. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakuan tindak 

pidana memerlukan keterpaduan dengan banyak pihak sesuai kesepakatan 

bersama antara Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia tanggal 23 Oktober 2002 tentang Pelayanan 

Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Dalam hal ini 

peneliti hanya membatasi tentang masalah anak dengan berdasarkan pada 

kesepakatan bersama komisi Nasional Perlindungan Anak dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Polri dalam penanganan kasus kenakalan anak 

dalam melakukan tindak pidana membentuk Ruang Pelayanan Khusus 

(RPK). Sejak dibangunnya reskrim di Polres Batu dalam hal pemeriksaan 

atau proses penyidikan terhadap anak dilakukan di ruang bagian Pelayanan 

Perempuan dan Anak (PPA) yaitu suatu ruang tertutup yang nyaman dan 

bernuasa tenang untuk anak-anak pada kesatuan Polri yang digunakan 

sebagai ruangan khusus pemeriksaan anak sebagai pelaku maupun korban. 

Hal ini dimaksudkan guna membedakan tindakan polisi dalam penanganan 

tersangka anak dengan orang dewasa. 
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Memperhatikan maraknya..tanggapan masyarakat mengenai anak 

yang melakukan tindak pidana, sehingga diundangkan undang-undang 

yang memberikan proteksi dan perlindungan bagi anak yaitu Undang-

Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. Peraturan perlindungan anak memiliki kaitan dengan permasalahan 

yang komplek dan tidak dapat diselesaikan dengan  perseorangan, tetapi 

juga harus ditangani oleh semua pihak secara bersama-sama. Perbuatan 

melanggar hukum atau perilaku kenakalan yang dilakukan anak bisa juga 

disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, contohnya seperti akibat 

dampak negatif pembangunan, arus globalisasi di bidang informasi dan 

komunikasi, kemajuan Ilmu..Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). 

akhirnya akan berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Kurangnya 

perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, karena kesibukannya dapat 

berakibat anak menjasi frustasi dan mudah terseret arus pergaulan yang 

kurang sehat (negatif) sehingga..merugikan perkembangan pribadinya. 

Dalam banyak kasus non-intervensi, program diversi merupakan 

salah satu upaya terbaik bagi anak, terutama untuk tindak pidana yang 

kurang serius. Hal ini pastinya melibatkan aparat penegak hukum untuk 

memeberikan penjelasan kepada anak bahwa apa yang diperbuatnya salah 

dan mengingatkannya untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian, perkara 

tersebut tidak untuk diteruskan ke persidangan. Berlakunya Undang-

Undang no. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang 

No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tidak sertamerta 
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membuka kesadaran pada pihak-pihak terkait dalam penanganan anak 

yang melakukan tindak pidana agar mencarikan jalan keluar pemecahan 

masalah yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Lembaga 

kepolisian khususnya penyidikan sebagai gerbang awal penanganan  

perkara masih anak belum banyak melakukan diskresi. Banyaknya pelaku 

kejahatan pada kelompok usia 0 – 17 tahun memperlihatkan adanya 

indikasi peningkatan jumlah penangkapan dan penahanan anak oleh polisi, 

yang akhirnya membawa dampak dan semakin besarnya anak yang akan 

masuk dalam proses peradilan. 

Selama proses peradilan terdapat kemungkinan anak ditempatkan 

di lembaga pemasyarakatan..dan rumah tahanan dengan status sebagai 

tahanan. Terdapat kemungkinan untuk menjatuhkan pidana dan 

menempatkan anak dalam..lembaga, meskipun jenis pelanggaran yang 

dilakukan ringan dengan..ancaman hukuman antara 3 bulan sampai satu 

tahun. Namun, tidak ada..peraturan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian..yang mengatur, menetapkan standar perlakuan 

khusus terhadap penanganan..kasus perkara anak.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji 

masalah yang berkaitan dengan perlindungan anak yang melakukan tindak 

pidana, dengan demikian penelitian ini di beri judul : PENERAPAN 

KONSEP DIVERSI PADA PROSES PENYIDIKAN ANAK PELAKU 

TINDAK PIDANA KEKERASAN (STUDI KASUS POLRES BATU). 

. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini adalah ilmu hukum pidana khususnya 

masalah pengalihan (diversi) .pada tingkat penyidikan. Agar permasalahan 

yang diteliti tidak berkembang.secara luas, maka perlu dibatasi kajiannya 

yakni tentang pengalihan. (diversi) pada tingkat penyidikan sebagai upaya 

perlindungan anak yang.melakukan tindak pidana yang dilakukan di 

Polres Kota Batu. 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat ditentukan 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak 

pidana kekerasan di Polres Kota Batu ? 

2. Apakah penerapan konsep diversi di Polres Kota Batu sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak ?  

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Nilai dari suatu penelitian dapat ditentukan oleh besarnya manfaat 

yang dapat diambil dari penelitian itu sendiri. Adapun manfaat yang 

diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Kegunaan Teoritis 

a. Dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis 

mengenai fungsi dari Penyidik dalam penegakan hukum 
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terutama proses penyidikan tindak pidana yang berkaitan 

dengan anak; 

b. Dapat memperoleh penjelasan atau gambaran tentang 

bagaimana pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan dalam 

upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak 

pidana; 

c. Mendapatkan gambaran secara nyata mengenai hambatan-

hambatan yang dapat timbul dalam pelaksanaan diversi pada 

tingkat penyidikan.. 

1.3.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi pihak kepolisian, dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak kepolisian dalam menerapkan 

peraturan perundang-undangan yang telah ada; 

b. Bagi masyarakat luas sebagai bahan pertimbangan dan sebagai 

alat bantu dalam mengenal dan menilai polisi dalam 

melaksanakan fungsi penegakan hukum. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan atau dimanfaatkan 

sebagai acuan pelaksaan proses diversi sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak. Dalam proses 

diversi tersebut, kewenangan anak untuk mendapatkan hak-haknya 

haruslah terpenuhi secara keseluruhan. 
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1.5 Tujuan  Penelitian  

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas, dengan adanya 

tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi saat ini. 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan 

diversi pada tingkat penyidikan dalam upaya perlindungan 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Kota 

Batu; 

b. Untuk mengetahuo perlindungan hukum terhadap anak sebagai 

pelaku tindak pidana kekerasan di Polres Kota Batu; 

c. Mengetahui penerapan konsep diversi di Polres Kota Batu; 

d. Untuk mengetahui dan memahami hambatan yang terjadi dalam 

pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan dalam upaya 

perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di 

Polres Kota Batu. 

1.5.2 Tujuan Subyektif 

a. Sebagai bahan untuk menyusun penulisan skripsi agar dapat 

memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang; 
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b. Sabagai sarana menambah wawasan mengenai pelaksanaan 

diversi pada tingkat penyidikan dalam upaya perlindungan 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana; 

c. Sebagai sarana untuk meningatkan serta mendalami materi 

kuliah yang diperoleh di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Metode..penelitian..yang digunakan adalah..metode yuridis 

empiris, yaitu dengan kata lain..disebut hukum sosiologis atau 

penelitian lapangan, ..mengkaji ketentuan..hukum yang berlaku dan 

bagaimana kenyataan dalam..masyarakat. 
14

 Dengan kata..lain 

penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan sebenarnya atau 

kenyataan yang..terjadi di..masyarakat dengan maksud untuk 

mengetahui dan dapat menentukan..fakta dan data yang dibutuhkan, 

yang kemudian menuju..identifikasi..masalah dan penyelesaian 

masalah.
15

 

Penelitian ini masuk ke..dalam jenis penelitian..Empiris, 

karena..hendak mengetahui penerapan konsep diversi kepada 

tersangka anak dalam proses..penanganan tindak pidana kekerasan 

                                                             
14 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika,2002), hlm. 15 
15

 Ibid, hal. 16 
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dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

kekrasan di Polres Kota Batu. 

1.6.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis sosiologis, 

dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai 

institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan 

nyata.
16

 Penelitian ini menekankan penelitian yang bertujuan 

memperoleh pengetahuan hukum yang empiris dengan turun langsung 

ke objeknya yaitu mengetahui proses diversi kepada tersangka anak 

dalam proses penanganan tindak pidana kekerasan di Polres Kota 

Batu. 

1.6.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Polres Kota Batu. Pemilihan lokasi ini 

dipertimbangkan karena di Polres Kota Batu terdapat data-data cukup 

lengkap termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang 

akan diteliti oleh penulis. Selain itu pula pihak Polres Kota Batu telah 

memberikan ijin kepada penulis, apabila hendak mengumpulkan data 

guna menyusun Skripsi ini. 

 

 

                                                             
16 Soerjono Soerkanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia 

Press, 1986) hlm. 51 
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1.6.4 Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat 

deskriptif dengan studi kasus. Penelitian deskriptif ialah penelitian 

dengan memberikan data tentang aktivitas manusia, gejala-gejala, 

segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas manusia, sifat-sifat 

dari benda dan hasil karya manusia, keadaan serta gejala-gejala 

lainnya. Penelitian ini dilakukan studi di Polres Kota Batu berkaitan 

dengan pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan sebagai upaya 

1.6.5 Data dan Sumber Data 

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer..adalah narasumber yang diperoleh 

secara langsung di lapangan saat.penelitian. Dalam hal ini sumber 

data primernya adalah pihak..yang terkait secara langsung dengan 

permasalahan.yang diteliti.(penyidik dan para pihak lainnya) dan 

dapat memberikan sejumlah data atau keterangan. Sumber.data 

penelitian ini adalah anggota penyidik Polres Kota Batu dan 

petugas unit PPA Polres Kota.Batu. 

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data 

mengenai keterangan yang diperoleh.melalui studi kepustakaan. 

Dalam hal ini meliputi buku-buku berbagai macam peraturan 

perundang-undangan dandokumen.lain.yang.berhubungan.dengan 
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permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat materi 

penelitian yang dijadikan sebagai.pokok pembahasan dan untuk 

menentukan.identifikasi..data. Adapun materi penelitian ini 

meliputi :  

a) Bahan Hukum Primer Adapun bahan hukum primer 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1) Undang-undang. Dasar 1945; 

2) Kitab.Undang-Undang Hukum. Pidana (KUHP); 

3) Kitab.Undang-undang Hukum.Acara Pidana (KUHAP); 

4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  

Kepolisian RI; 

5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak; 

6) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentan Pengadilan 

Anak; 

7) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tantang 

Perlindungan Anak. 

b) Bahan Hukum Sekunder  

Berupa literatur hukum, informasi dari internet, dan 

penulisan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan 

diversi pada tingkat penyidikan dalam upaya memberikan 

perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 
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c) Bahan Hukum Tersier 

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 

2) Ensiklopedia Hukum Indonesia; 

3) Kamus Hukum Indonesia. 

1.7 Teknik Pengumpulan Data 

1.7.1 Wawancara  

Teknik wawancara melalui teknik..pengumpulan data, .dimana 

peneliti melakukan..tanya jawab langsung yang terarah bersama 

tersangka dan petugas PPA Polres Kota Batu. Kemudian mencatat 

jawaban.yang diberikan, baik.lisan maupun tulisan dan berpedoman 

pada daftar pertanyaan.yang dibuat peneliti. 

1.7.2 Studi Kepustakaan  

Di dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yakni data 

yang didapat dengan cara.mempelajari buku-buku..referensi..dari 

perpustakaan, yakni berupa dokumentasi dan hasil-hasil penelitian 

yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki relevansi dengan 

masalah yang..penulis teliti saat ini. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan penelitian dalam bentuk Skripsi akan 

digunakan sistimatika Skripsi sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 
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Dalam bab ini akan disajikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah dan ruang.lingkup, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian, .dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab tinjauan pustaka.ini disajikan beberapa teori 

yang berkaitan dengan pokok.bahasan diantaranya adalah 

konsep umum tentang penyidikan, konsep tentang anak, 

konsep tentang perlindungan.anak, dan pengertian diversi. 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yakni 

tentang.pelaksanaan diversi.pada tingkat penyidikan dalam 

upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak 

pidana di Polres Kota Batu.serta hambatan yang terjadi 

dalam.pelaksanaan proses diversi pada tingkat penyidikan 

dalam.upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan 

tindak pidana di Polres Kota Batu. 

BAB IV PENUTUP 

Bab terakhir dalam penelitian ini berisi kesimpulan dan beberapa 

saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


