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BAB I 

PENDAHULUHAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan 

hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan 

peran anak yang penting ini, maka mereka mendapatkan perlindungan khusus 

oleh konstitusi, hal tersebut terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) : 

bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai 

kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.Oleh karena itu, 

kita semua selalu berupaya agar anak jangan sampai menjadi korban 

kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat 

atau perbuatan tidak terpuji lainnya. 

Kenakalan anak setiap tahun meningkat, oleh karena itu, berbagai 

upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera 

dilakukan. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan 

anak, perlu segera dilakukan. Salah satu  pencegahan dan penanggulangan 

kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan 

sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak 

(Juvenile Justice) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi 

pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar 

pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung 
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mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.
1
Kenakalan-kenakalan 

yang dilakukan oleh anak dan remaja seyogyanya diupayakan secara 

sungguh-sungguh, teristimewa di dalam penanggulangan yang setuntas-

tuntasnya.
2
Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini, merupakan ciri khas 

penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya ciri khas 

dalam penyelenggaraan proses pengadilan pidana bagi anak ini, maka 

aktifitas pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi,jaksa, hakim dan pejabat 

lainnya, tidak meninggalkan aspek pembinaan dan perlindungan, serta 

didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa 

yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa 

mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.
3
 

Pokok dari tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu memajukan 

kesejahteraan anak (the promotion of the well being of the juvenile). Tujuan 

memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama (the main focus), 

berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat 

menghukum (avoidance of mereley punitive sanctions). Tujuan pada prinsip 

proporsional, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan 

dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya 

pelanggaran hukum (mostly expressed interm of just desert in relation to the 

gravity of the offence), tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan 

                                                           
1
Setya Wahyudi, 2011,  Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana 

Anak Di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 1    
2
 Sudarsono, 1990, Kenakalan Remaja, Jakarta: Rineka Cipta, hal.5. 

3
 Setya Wahyudi, Op.Cit., ha.1-2. 
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keadaan-keadaan pribadinya (be based on the consideration of personal 

circumtance).
4
 

 Bentuk antisipasi untuk menghindari adanya dampak negatif dari 

proses peradilan pidana terhadap anak, dapat dilakukan suatu tindakan atau 

kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah tentang anak 

dengan tidak melalui proses pidana. Proses peradilan menimbulkan dampak 

psikologi yang merugikan bagi anak. Mereka akan mengalami tekanan dan 

stigmatisasi selama menjalani proses peradilan, maka berdasarkan hal 

tersebut segala aktifitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak apakah 

itu oleh polisi, jaksa, hakim atau pejabat lain, harus didasarkan pada suatu 

prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.
5
 

Ide diversi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar 

Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum 

Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Dalam perumusan 

hasil seminar tersebut terdapat hal-hal yang disepakati dalam rekomendasi, 

antara lain yaitu “Diversi”. Ide Diversi yang disepakati dalam rekomendasi 

seminar tersebut, untuk memberikan kewenangan bagi hakim, yaitu 

kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan 

pemeriksaan dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di 

muka sidang.
6
 

Saat ini di Indonesia, pelaksanaan sistem peradilan pidana anak 

bertumpu atau berdasar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 

                                                           
4
Ibid.hal.2. 

5
 Syaiful Bakhri, ed, 2014, Hukum Pidana Masa Kini, Yogyakarta: Total Media, hal.123. 

6
 Setya Wahyudi, Op.Cit., hal. 5. 
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No. 11 Tahun 2012). Sehubungan dengan adanya ide diversi yang 

dicanangkan dalam SMRJJ (The Beijing Rules) yang telah diterima dalam 

Resolusi Majelis Umum-PBB 40/33, tanggal 29 November 1985 ini, maka 

perlu dilakukan studi sejauhmana ide diversi terdapat dalam kebijakan 

formulasi dan aplikasi (Ius Constitutum dan  Ius Operatum) sistem peradilan 

pidana anak di Indonesia yang bertumpu pada UU Peradilan Pidana Anak 

saat ini.
7
 

Gagasan mengenai diversi itu sendiri, sudah diatur didalam Undang-

Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 

masih berlaku saat ini, membahas mengenai pengertian diversi sampai tujuan 

diversi itu sendiri. Didalam Perma No 4 Tahun 2014 menjelaskan tentang 

Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang 

isinya menjelaskan bagaimana pelaksanaan diversi itu dilakukan oleh aparat 

hukum yang berwenang. 

Skripsi ini membahas tentang penerapan diversi pada anak yang 

melakukan tidak pidana pencabulan dimana anak sendiri sebagai pelaku 

tindak pidana tersebut. Tindak pidana sesksual yang salah satu didalamnya 

terdapat tindak pencabulan sangat sering kita dengar beberapa tahun terakhir, 

bahkan tidak sedikit perbuatan cabul sendiri dilakukanoleh anak dibawah 

umur terhadap teman sejawatnya atau usia dibawahnya. Hal tersebut menjadi 

salah satu fenomena yang harus kita perhatikan dan membuat solusi atas 

tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Menurut 

                                                           
7
Ibid. hal. 5. 
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RomliAtmasasmitamengemukakanpendapatnyamengenaimotivasiintrinsik 

darikenakalananak:
8
 

1. Yang termasukmotivasi intrinsic daripadakenakalananak-anakadalah: 

a. Faktorintelegentia 

b. Faktorusia 

c. Faktorkelamin 

d. Faktorkedudukananakdalamkeluarga. 

2. Yang termasukmotivasiekstrinsikadalah: 

a. Faktorrumahtangga 

b. Faktorpendidikandansekolah 

c. Faktorpergaulananak 

d. Faktor media. 

 

Perkara nomor: 02/Pen.Pid.Diversi/2014/PN.Skt mengenai kasus 

pencabulan yang dilakukan oleh R (inisial) yang berumur 14 tahun, berjenis 

kelamin laki-laki, yanng melakukan perbuatan cabul pada hari Senin tanggal 

22 September 2014 sekitar pukul 15.00 Wib melakukan tindak pidana asusila 

yaitu perbuatan cabul terhadap korban yaitu RKH (inisial) jenis kelamin laki-

laki dirumah si korban. Kejadian tersebut diketahui oleh ibu korban saat 

sampai ke rumah setelah selesai bekerja, lalu ibu korban melaporkan kejadian 

tersebut ke kantor polisi dan pelaku diancam dengan Pasal 290 ayat (2) 

tentang Pencabulan. 

Mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang No 11 Tahun 

2012, yaitu ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak dalam hal tindak 

pidana yang dilakukan oleh anak masih berumur 12 tahun atau 12 tahun 

kebawah hanya dikenakan tindakan. Terhadap anak yang berumur 12 sampai 

18 tahun perkara tindak pidana anak tetap diajukan ke sidang anak atau dapat 

dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas 

                                                           
8
Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 17. 
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pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Dalam Pasal 

21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa: 

1. Anak belum berumur 12 tahun melakukan tindak pidana maka oleh 

penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja profesional lainnya 

mengambil tindakan: 

a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh 

b. Mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan 

pembimbingan di instansi pemerintah. 

2. Tidakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan ke pengadilan 

untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 hari. 

 

Uraian diatas terlihat bahwajuvenile delinquency  itu tidak dapat dijatuhkan 

pidana.
9
 Maka dari itu upaya diversi sungguhlah tepat digunakan untuk anak 

yang terjerat masalah hukum khususnya pidana pemidanaan, agar hak-hak 

sebagai anak tidak terampas akibat proses pidana dan tidak menimbulkan 

efek negatif bagi si anak. 

Kasus kejahatan seksual terhadap anak sangat mengkhawatirkan. 

Sebanyak 21 anak dibawah umur di Solo menjadi korban kekerasan seksual 

selama kurun waktu lima bulan terakhir. Masyarakat dihimbau meningkatkan 

pengawasan terhadap anak, karena pelaku kejahatan seksual kebanyakan 

orang dekat. Demikian disampaikan Kasatreskim Polresta Solo, Kompol 

Guntur Saputro saat jumpa wartawan di Mapolresta Solo, Jumat (13/6/2014). 

Menurur dia, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Solo terbilang tinggi. 

Dia mencatat pihaknya menangani 15 kasus kekerasan terhadap anak sejak 

Januari hingga hingga awal Juni. Dia menyebutkan telah menangkap 16 

tersangka. Seluruh tersangka menurut Guntur mengakui telah menyetubuhi, 

menyodomi, dan melecehkan anak di bawah umur. Mantan Kabagops Polres 

                                                           
9
Ibid. hal. 30. 
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Banyumas itu mengatakan sebanyak 21 anak telah menjadi korban kebejatan 

para tersangka. Kebanyakan mereka perempuan berusia berkisar antara 14-17 

tahun dan berstatus pelajar. Berdasarkan analisis kasus, pelaku kejahatan 

kekerasan terhadap anak merupakan orang dekat atau setidaknya orang yang 

telah dikenal cukup baik.
10

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis melakukan 

penelitian hukum dengan judul: “PENERAPAN DIVERSI DALAM 

TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN PELAKU ANAK (Dalam 

Perkara Nomor: 02/Pen.Pid.Diversi/2014/PN.Skt)”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Penjabaran latar belakang diatas, dapat diambil mengenai pokok 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana  prosedur  penerapan diversi dalam tindak pidana anak 

berdasarkan undang-undang yang berlaku ? 

2. Bagaimana proses penerapan diversi dalam tindak pidana pencabulan 

dengan anak sebagai pelaku dalam perkara nomor: 

02/Pen.Pid.Diversi/2014/PN.Skt ? 

3. Apakah hambatan dalam penerapan diversi dalam tindak pidana 

pencabulan anak sebagai pelaku dalam perkara nomor: 

02/Pen.Pid.Diversi/2014/PN.Skt? 

 

                                                           
10

Rudi Hartono, Kejahatan Seksual 5 Bulan, 21 Anak di Solo Jadi Korban Pencabulan, Senin, 16 

Juni 2014, http://www.solopos.com/2014/06/16/kejahatan-seksual-5-bulan-21-anak-di-solo-jadi-

korban-pencabulan-513524, di unggah 24 Juni 2015, pukul 08:36 

http://www.solopos.com/2014/06/16/kejahatan-seksual-5-bulan-21-anak-di-solo-jadi-korban-pencabulan-513524
http://www.solopos.com/2014/06/16/kejahatan-seksual-5-bulan-21-anak-di-solo-jadi-korban-pencabulan-513524
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini merupakan suatu hal yang harus dicapai 

oleh penulih terhadap hasil penelitian yang ia kerjakan berdasarkan latar 

belakang dan rumusan masalah diatas, berikut beberapa tujuan yang 

dipaparkan oleh penulis: 

1. Mengetahui bagaimana prosedur aparat penegak hukum dalam 

melakukan suatu penetapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak 

pidana pencabulan. 

2. Mengatahui bagaimana proses aparat penegak hukum dalam melakukan 

suatu penetapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 

pencabulan. 

3. Mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam melakukan penetapan 

diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ditinjau dari dua aspek yaitu : 

1. Manfaat Teoritis: 

a. Menberikan sumbangan terhadap ilmu hukum khususnya mengenai 

pidana anak. 

b. Menambah  referensi bagi para akademisi dan calon peniliti dalam 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan diversi dalam 

tindak pidana anak sebagai pelaku. 
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2. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam peradilan 

anak, masyarakat, mahasiswa dan  para orang tua untuk mencegah anak 

dan memberikan edukasi agar tidak melakukan perbuatan nakal yang 

melanggar Undang-Undang. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Membicarakan hukum pidana berarti tidak dapat dilepaskan bukanlah 

mengenai  perbuatan secara individual, melainkan dari permasalahan pokok 

dalam hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana apabila dipandang secara 

dalam, ada tiga permasalahan pokok yaitu:
11

 

1. Perbuatan yang dilarang 

2. Orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu 

3. Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (korporasi) yang 

melanggar larangan itu. 

Ketiga masalah pokok tersebut juga sering disebut dengan tindak pidana, 

pertanggungjawaban pidana dan pidana (serta tindakan). 

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan 

hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan 

aturan-aturan untuk:
12

 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 

tertentu bagi yang telah melanggar larangan tersebut; 

                                                           
11

Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Surakarta: Universitas Muhamadiyah 

Surakarta, Hal. 4. 
12

Moeljatno, 1982, Asas Asas Hukum Pidana, Yogyakarta:Gajah Mada Press, hal. 1 
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2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi 

pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangkakan telah melanggar 

larangan tersebut. 

 

Menurut Kantrorowicz  perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban 

dalam hukum pidana ada hubungan erat, seperti halnya dengan perbuatan dan 

orang yang melakukan perbuatan.
13

 Perbuatan pidana baru mempunyai arti 

jika disampingnya ada pertanggung jawaban, sebaliknya tidak mungkin ada 

pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah 

unsurnya, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang 

berupa pengenaan pidana.
14

 

Jadi, seseorang dapat dipidana tidak hanya karena ia telah terbukti 

melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, melanggar 

hukum, bersifat melawan hukum, atau memenuhi unsur tindak pidana, 

dengan kata telah melakukan tindak pidana. Meskipun perbuatannya sudah 

memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang dan tidak benarkan, 

namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk 

adanya pemidanaan, masih diperlukan adanya syarat, yaitu bahwa orang yang 

melakukan tindak pidana itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah. 

Dengan kata lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut perbuatan, perbuatannya harus dapat 

dipertanggung jawabkan kepada orang tersebut.
15

 

                                                           
13

 Sudaryono & Natangsa Surbakti, Op.Cit., hal. 193. 
14

Ibid. 
15

Ibid. 
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Kasus perbuatan asusila yang didalamnya terdapat tindakan 

pencabulan dimana anak sebagai pelaku merupakan suatu hal yang tidak 

wajar, karena pada umumnya anak di bawah umur yang menjadi korban 

pencabulan. Dalam KUHP perbuatan cabul diatur dari Pasal 289 sampai Pasal 

296, sedangkan dalam Undang-Undang perlindungan anak tindak pidana 

kesusilaan yang melibatkan anak diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 88 Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Mengenai batas usia bagi pemidanaan anak dalam Undang-Undang 

No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3, 4, 

5 pada dasarnya mengatur bahwa anak adalah anak yang belum mencapai 

umur 18 tahun. Namun, khusus usia anak yang dapat diajukan atau diproses 

melalui sistem peradilan pidana adalah orang yang usianya telah mencapai 12 

tahun tetapi belum berusia 18 tahun.
16

 Dalam Pasal 330 Kitab Undang-

Undang Perdata Indonesia (Burgelijk Wetbook), pengertian orang yang belum 

dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu 

tahun dan tidak kawin sebelumnya. Kemudian dalam Undang-Undang No 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa anak yang dimaksud dalam 

Undang-Undang Perkawinan adalah orang yang belum mencapai usia 18 

tahun (Pasal 47, 48, 50).
17

 

Berdasarkan paparan ketentuan yuridis tentang batasan usia anak 

diatas dapat dipahami bahwa pengertian anak di Indonesia cukup bervariasi, 

baik dari batasan usia minimal maupun maksimal. Namun, mayoritas 

                                                           
16

 Widodo, 2013, Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya, Yogyakarta: 

Aswaja Pressindo, hal. 2. 
17

Ibid. 
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ketentuan mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

tahun. Batasan usia minimal orang yang dapat disebut sebagai anak ada yang 

dihitung sejak lahir, atau setelah mencapai usia tertentu (misalnya 12 tahun), 

atau bahkan ada yang menentukan keberadaan anak dihitung sejak ia dalam 

kandungan ibunya. Keragaman ketentuan ini menunjukkan adanya 

kekhususan penentuan usia anak dalam rangka melindungi kepentingan 

hukum anak.
18

Khusus dalam konteks pengrtian anak yang berkonflik dengan 

hukum (anak nakal), yang oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak hanya disebut dengan istilah anak, adalah anak yang telah berumur 12 

(dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
19

 Apabila 

pelaku kejahatan adalah anak di bawah batas usia minimum yang ditentukan, 

maka dalam Pasal 21 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 yang intinya 

menyerahkan kembali kepata orang tua wali atau mengikutsertakan dalam 

program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah. 

Hukum pidana terdapat alasan-alasan penghapusan pidana 

(strafuitsluitingsghrond; grounds of impunity), ialah alasan-alasan yang 

memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan 

delik, tindak pidana. M.v.t dari KUHP (Belanda) dalam penjelasannya 

mengenai alasan penghapusan pidanan ini, mengemukakan apa yang disebut  

“alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-

alasan tidak dapat dipidananya seseorang”. M.v.T menyebutkan 2 (dua) 

alasan:
20
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Ibid. 
19

Ibid. 
20

Sudaryono & Natangsa Surbakti. Op.Cit.,hal. 285. 
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1. Alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang yang terletak 

pada diri orang itu (inwending), dan 

2. Alasan tidak dapat dipertanggung jawabkan seseorang yang terletak 

diluar orang itu (uitweding). 

 

Dapat diambil kesimpulan bahwa anak yang melakukan perbuatan 

pidana tidak sepatutnya dipidana, karena apakah dari perbuatan tersebut 

sianak mengerti apa dampaknya dan mengerti perbuatan apa yang dilakukan 

olehnya. Diversi adalah suatu solusi pengalihan proses tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak ke proses diluar peradialan pidana. Agar proses diversi 

dapat berjalan lancar, diperlukannya kerjasama aparat penegak hukum dengan 

para pelaku dan korban untuk melakukan suatu perdamaian, biasanya hal ini 

terjai pada tingkat penyidikan dimana pihak terlapor dan pelapor melakukan 

suatu mediasi yaitu perdamaian. Apabila terjadi perdamaian maka pihak 

polisi bekerjasama dengan Bapas untuk melakukan pendataan lebih lanjut 

kepada para pihak, layak atau tidakkah permohonanan diversi itu diberikan, 

bila dirasa layak pihak polisi mengajukan permohonan diversi kepada hakim 

di Pengadilan Negeri untuk mempertimbangkannya. Hal ini dilakukan 

semata-mata untuk melindungi hak dan kewajiban anak yang mana apabila 

proses peradilan pidana berlanjut, ditakutkan hak dan kewajiban mereka 

terampas atau hilang. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif.Penelitian 

hukum normatif disebut sebagai penelitian doktrinal, penelitian 

perpustakaan atau studi dokumen.
21

 Artinya penelitian terhadap kasus, 

oleh si penulis ditinjau dari aspek hukum pidana selain itu juga dilakukan 

suatu pengumpulan data atau keterangan dilapangan berdasarkan data 

yang ada mengenai penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku 

tindak pidana pencabulan. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian oleh penulis dilakukan diwilayah hukum 

Surakarta (Pengadilan Negeri Surakarta). Pemilihan lokasi tersebut 

dikarenakan tindak pidana pencabulan di Surakarta selama 5 bulan 

terakhir di tahun 2014, dari januari sampai junisudah 21 anak yang 

menjadi korban kejahatan seksual dibawah umur. Sebanyak 15 kasus 

sudah ditangani dan tertangkap 16 tersangka pelaku kejahatan seksual. 

Pelaku kejahatan tersebut rata-rata orang yang dikenal oleh korban.Hal 

tersebut sungguh sangat ironis dengan maraknya kasus kejahatan asusila 

tersebut di berbagai daerah. 

3. Sumber Data 

a. Jenis data 

1) Data Primer 
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 Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 13. 
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Yaitu data utama yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini. 

Data primer diperoleh langsung dari instansi atau lembaga yang 

terkait, seperti di Pengadilan Negeri Surakarta; Polres Surakarta 

dan lain-lain berupa wawancara dengan pihak terkait, dan 

berkasa- berkas penetapan diversi. Data primer yang dimaksud 

oleh penulis ini adalah berkas penetapan diversi dengan no 

perkara: 02/Pen.Pid.Diversi/2014/Pn.Skt 

2) Data Sekunder 

a) Bahan hukum primer: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 

antara lain: 

1. Buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang judul skripsi 

penulis. 
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2. Makalah atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan 

skripsi ini. 

c) Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk, 

penjelasan maupun arahan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian hukum ini dalah: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan 

dalam penelitian hukum normatif.
22

 Dilakukan dengan cara 

mengumpulkan berbagai macam bahan atau data berupa buku, 

seminar, simposium, makalah, laporan penelitian, peraturan 

perundang-undangan serta dokumen lain terkait dengan penerapan 

diversi dalam tindak pidana pencabulan anak sebagai pelaku. 

b. Wawancara 

Merupakan salah satu metode yang dilakukan oleh penulis agar 

mendapat informasi lebih mendalam terkait objek yang diteliti dengan 

para pejabat atau pihak-pihak terkait. Dalam objek penelitisn ini, 

penulis dalam memperoleh data dengan mewanwancarai hakim selaku 

orang yang mengeluarkan penetapan diversidalam perkara yang 

diteliti oleh si penulis. 

 

                                                           
22
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5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunankan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, agar dapat menjelaskan secara deskriptif yang 

bersifat deduktif, berdasarkan atau konsep yang bersifat umum 

diaplikasikan untuk menjabarkan tentang seperangkat data, atau 

menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan 

seperangkat data yang lainnya.
23

 Berkas yang akan dianalisis oleh penulis 

yaitu tentang penetapan diversi dengan no perkara: 

02/Pen.Pid.Diversi/2014/PN.Skt 

 

G. Sistematika Skripsi  

Untuk mengetahui isi dari skripsi ini, maka perlu disusun secara 

sistematis agar pembaca dapat memahami dengan mudah. Sistematika skripsi 

ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu: 

Bab I adalah pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II adalah tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan 

beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai tinjauan umum 

tentang diversi, tinjauan umum tentang pengertian anak, tinjauan umum 

tentang hak-hak anak, tinjauan umum tentang tindak pidana pencabulan. 

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan, penulis akan 

menguraikan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas mengenai: 1) 
                                                           
23

 Bambang Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

hal. 38-39. 
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Prosedur penerapan diversi terhadap tindak pidana pencabulan dengan anak 

sebagai pelaku; 2) Proses penerapan diversi terhadap tindak pidana 

pencabulan dengan anak sebagai pelaku; 3) hambatan dalam penerapan 

diversi terhadap tindak pidana pencabulan anak sebagai pelaku. 

Bab IV adalah penutup,berisi kesimpulan dan saran terkait 

permasalahan yang diteliti. 


