
1  Universitas Internasional Batam 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seorang anak adalah sebuah potensi sumber daya insani atas suatu  

pembagunan nasional selain demikian seorang anak juga merupakan suatu 

generasi yang kedepannya akan menjadi penerus daripada suatu bangsa 

dimasa yang akan datang oleh karena itu seorang anak mempunyai sebuah 

tugas yang sangat besar sebagai penerus suatu bangsa sebab seorang anak 

akan menjadi seorang pemimpin yang akan memajukan bangsanya dimasa 

depan, bangsa yang kuat hendaklah memiliki anak-anak yang kuat dan 

cerdas pula baik dari segi pendidikan, akhlak dan didalam segala hal 

dikarenakan seorang anak akan bertumbuh menjadi dewasa dan memikul 

tanggung jawab sebagai penerus suatu bangsa sehingga dari masa kecilnya 

seorang anak telah melekat suatu hak dan kewajibannya sebagai seorang 

subyek hukum yang juga harus dilindungi oleh negara sebab setiap negara 

berkewajiban untuk menjamin hak setiap anak-anak yang ada dinegara 

tersebut atas kelangsungan hidup serta tumbuh kembangnya daripada 

sianak serta hidup diluar tindak kekerasan dan diskriminasi oleh sebab itu 

pembinaan serta pengembangannya seorang anak hendaklah diperhatikan 

sejak masa dini guna untuk mempersiapkan suatu generasi penerus bangsa 

yang dapat berpatisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan 

negara.
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Pada batang tubuh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 1945, Founding father para pendiri bangsa 

Indonesia mencatatkan beberapa alasan serta mimpi daripada berdirinya 

bangsa Indonesia yang dimana salah satunya adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa sehingga oleh sebab itu pada bulan juni 2015 Menteri 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

memberlakukan program wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak Indonesia 

namun selain program pendidikan formal sebagaimana yang telah 

dilakukan oleh pemerintah perlu juga adanya pendidikan informal seperti 

pendidikan moral yang perlu diberikan kepada seorang anak sebab untuk 

menjadi generasi penerus bangsa yang akan memimpin bangsa ini 

pendidikan formal saja tidaklah cukup.
1
 Pada masa pertumbuhan seorang 

anak seringkali tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sekitarnya baik itu 

dari lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat seorang anak 

bermain atau bergaul dikarenakan suatu komunitas yang buruk tentunya 

akan mempengaruhi daripada perilaku dari pada anak itu sendiri dari 

seorang anak yang pada dasarnya adalah seorang anak yang baik dapat 

berubah menjadi anak yang tidak baik oleh karena pengaruh dari 

lingkungan sekitarnya yang tidak baik sehingga seringkali ditemukan 

bahwa banyak sekali anak yang berurusan dengan masalah hukum baik 

anak tersebut menjadi daripada korban daripada suatu tindak pidana atau 

pelanggaran hukum atau bahkan anak tersebutlah yang menjadi seorang 

                                                           
1 Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan UUD 

1945 
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pelaku daripada perbuatan tindak pidana yang sebagaimana diatur oleh 

peraturan yang ada. 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dalam pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik 

Indonesia merupakan Negara Hukum.
2
 Dapat diartikan bahwa segala 

sesuatu yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia hendaklah 

diselesaikan dengan berasaskan atau berlandaskan hukum sebab hukum 

hendaklah menjadi panglima tertinggi didalam negara ini serta hukum 

hendaklah ditegakkan dengan seadil-adilnya, salah satu cabang hukum 

yang ada dinegara Indonesia adalah Hukum Pidana, adapun beberapa 

pengertian pidana menurut para ahli adalah sebagai berikut : 

a. “Hazewinkel Surinaga sebagai salah satu ahli hukum menyatakan 

bahwa Hukum pidana adalah merupakan sejumlah perkumpulan 

peraturan hukum yang berisikan mengenai larangan dan perintah atau 

keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana 

(sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.” 

b. “Menurut Simons Hukum Pidana adalah semua perintah dan larangan 

yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu 

pidana/nestapa bagi barangsiapa yang tidak menaatinya. Dan juga 

merupakan semua aturan yang ditentukan oleh negara yang berisi 

syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut.” 

                                                           
2 Ibid, Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 
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c. “Menurut POMPE Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum 

yang menetukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya 

dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.” 

Berdasarkan pengertian sebagaimana telah dijelaskan oleh para 

ahli pidana diatas dapat diketahui bahwa hukum pidana merupakan suatu 

cabang hukum publik di Indonesia yang mengatur mengenai perbuatan-

perbuatan tindak pidana yang tertuang dalam hukum positif negara 

kesatuan republik Indonesia dalam hal ini peraturan perundang-undangan 

megenai hukum pidana sebab dalam peraturan perundang-undangan 

tersebut berisikan mengenai sejumlah perbuatan ataupun delik-delik yang 

tidak diperbolehkan oleh peraturan hukum untuk dilakukan sebab terdapat 

sebuah sanksi yang tegas bagi suatu subyek hukum yang melanggarnya 

sebab didalam ilmu Hukum Pidana di Indonesia menganut konsep bahwa 

semua orang adalah fiksi hukum serta apabila ada seseorang ataupun 

sebuah badan hukum yang melakukan suatu tindakan perbuatan tindak 

pidana maka subyek hukum tersebut wajib mempertanggungjawabkan 

perbuatannya dan suatu sanksi tindak pidana tidak dapat dialihkan kepada 

siapapun baik itu merupakan suatu tindak pidana yang telah dilakukan 

oleh seorang yang telah cakap hukum dalam hal ini adalah seorang yang 

dewasa atau bahkan perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan oleh 

seorang anak kecil yang masih belum cakap hukum. 

Seorang anak pelaku tindak pidana yang melakukan suatu 

perbuatan tindak pidana tidak terluput daripada sanksi pidana yang 
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ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebab sanksi pidana 

seorang anak tidak dapat dialihkan kepada orang tua ataupun wali anak 

pelaku tindak pidana karena setiap orang wajib mempertanggungjawabkan 

perbuatan tindak pidana tersebut dimata hukum sebab semua orang 

dianggap fiksi hukum sekalipun sang pelaku tindak pidana tersebut 

merupakan seorang anak, hal tersebut dianggap perlu untuk dilakukan 

guna untuk memberikan pelajaran kepada sang anak pelaku tindak pidana 

supaya tidak mengulangi perbuatan tindak pidana yang sama dikemudian 

hari serta menimbulkan efek jera bagi sang anak pelaku tindak pidana 

namun pemberian hukuman ataupun sanksi pidana kepada sang anak 

pelaku tindak pidana juga tidak semata-mata bertujuan untuk pembalasan 

kepada sianak namun sanksi tersebut juga hendak memperhatikan aspek 

psikologis tumbuh kembangnya si anak yang diakibatkan oleh adanya 

proses hukum yang akan dihadapi oleh sianak pelaku tindak pidana yang 

kemudian proses hukum tersebut juga dikhawatirkan dapat menimbulkan 

trauma bagi sianak yang dapat berdampak buruk terhadap pertumbuhan 

anak pelaku tindak pidana tersebut sebab sebagaimana diketahui bahwa 

anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh sebab itu dalam penerapan 

peradilan anak tetaplah harus memperhatikan hak-hak daripada si anak 

pelaku tindak pidana karena sudah menjadi tugas daripada negara untuk 

tetap menjaga, melindungi serta memperhatikan hak-hak daripada si anak 

pelaku tindak pidana supaya pertumbuhan anak kedepannya tidaklah 

terganggu oleh karena proses hukum yang dihadapi oleh si anak. 
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Negara Indonesia guna untuk menjaga tumbuh kembangnya anak 

pelaku tindak pidana sebagai generasi penerus bangsa tidak semerta-merta 

menjatuhkan hukuman ataupun sanksi pidana kepada anak pelaku tindak 

pidana dengan berasaskan konsep teori pembalasan telah melakukan 

ratifikasi Konvensi Internasional Konvensi Anak-anak (Convention on the 

Rights of the Child) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 , 

Indonesia selain melakukan ratifikasi terhadap konvensi internasional, 

negara juga telah membuat suatu peraturan perundang-undangan sebagai 

bentuk tanggungjawab negara untuk menjaga, melindungi serta 

memperhatikan hak-hak daripada seorang anak yang merupakan generasi 

penerus bangsa, oleh sebab itu terdapat beberapa Peraturan Perundang-

undangan yang ada di Indonesia yang begitu konsentrasi terhadap anak 

yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta 

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak yang digunakan sebagai dasar hukum sistem peradilan pidana anak 

di Indonesia sebab sekalipun seorang anak pelaku tindak pidana sekalipun 

telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana tetaplah merupakan 

seorang anak yang hendak dijaga harkat serta martabatnya dan anak 

pelaku tindak pidana juga berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus 

dari negara terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan yang 

ada di Indonesia dikarenakan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-hak 
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Anak (Convention on the Rights of the Child) yang pada intinya Konvensi 

tersebut mengatur mengenai prinsip perlindungan hukum terhadap anak 

yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi 

anak yang berhadapan dengan proses hukum yang pada intinya semua 

peraturan perundang-undangan yang telah ada bertujuan untuk 

kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup serta tumbuh 

kembangnya anak sebagai generasi penerus bangsa. 

Secara sederhana didalam peraturan perundang-undangan khusus 

peradilan pidana anak terdapat peraturan-peraturan yang mengatur 

perlindungan terhadap anak baik itu anak sebagai pelaku tindak pidana 

maupun anak sebagai korban tindak pidana, dalam Undang-undang Nomor 

23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 64 dijelaskan juga 

mengenai perlindngan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum. 

“Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak  

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan 

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak 

yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, 

merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan 

masyarakat.” 
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(2) “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan 

hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 

melalui :  

a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai 

dengan martabat dan hak-hak anak;  

b. penyediaan petugas pendamping khusus anak 

sejak dini;  

c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;  

d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan 

yang terbaik bagi anak;  

e. pemantauan dan pencatatan terus menerus 

terhadap perkembangan anak yang berhadapan 

dengan hukum;  

f. pemberian jaminan untuk mempertahankan 

hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan  

g. perlindungan dari pemberitaan identitas 

melalui media massa dan untuk menghindari 

labelisasi.” 

(3) “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 

melalui :”  

a. “upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga 

maupun di luar lembaga;  
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b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas 

melalui media massa dan untuk menghindari 

labelisasi;  

c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi 

korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, 

maupun sosial; dan  

d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan 

informasi mengenai perkembangan perkara.”
3
 

Substansi yang diatur didalam pasal 64 Undang-undang Nomor 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatas merupakan salah satu 

bentuk perlindungan hukum terhaap anak-anak yang sedang menghadapi 

masalah hukum baik anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana maupun 

sebagai korban tindak pidana sebab dalam peraturan perundang-undangan 

ini secara mendasar menganut sistem diversi yang pada intinya bertujuan 

untuk menghindari anak dari proses peradilan dikarenakan dinilai bahwa 

proses peradilan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk terhadap 

tumbuh kembang daripada sianak dan agar sianak juga dapat kembali ke 

kehidupan lingkungan sosial tanpa adanya labelisasi terhadap anak 

tersebut  sehingga oleh sebab itu peran daripada para pihak penegak 

hukum dinilai sangatlah penting dalam mewujudkan apa yang menjadi 

tujuan daripada peraturan perundang-undangan tersebut yang pada 

akhirnya bertujuan untuk terciptanya keadilan restoratif (restorative 

                                                           
3 Indonesia, Undang-undang Tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 64 
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justice) baik bagi si anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak 

sebagai korban daripada suatu perbuatan tindak pidana. 

Perubahan demi perubahan yang terjadi dalam sistem peradilan di 

Indonesia dari peradilan umum menjadi peradilan khusus anak yang 

mengutamakan perlindungan terhadap anak dan penerapan diversi  dapat 

disimpulkan bahwa semua itu bertujuan untuk melindungi hak daripada si 

anak yang melakukan perbuatan tidak pidana atau anak sebagai pelaku 

tindak pidana sebab penerapan diversi merupakan suatu konsep yang 

mengutamakan peradilan informal atau penyelesaian suatu tindak pidana 

diluar proses persidangan dipengadilan yang berfungsi untuk memberikan 

perlindungan bagi anak dari tindakkan pemenjaraan guna untuk 

kepentingan sianak. 

Diversi kerapkali dianggap sebagai solusi daripada penanganan 

perkara tindak pidana anak sebab konsep diversi merupakan pendekatan 

melalui keadilan restoratif (restorative justice) yang dengan cara 

pengalihan dimana langkah langkah pengalihan ini bertujuan untuk 

mencegah pengaruh negative yang kemungkinan akan timbul dari tindakan 

tindakan hukum selanjutnya serta mencegah stigmatisasi yang 

dikhawatirkan akan melekat kepada sianak pelaku tindak pidana yang 

kemudian mempengaruhi tumbuh kembangnya sianak. Pelaksanaan 

diversi hanya dapat diterapkan seutuhnya apabila mendapatkan dukungan 

dari para pihak baik itu dari pelaku, korban, , keluarga korban dan 
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keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan peristiwa tindak pidana tersebut guna untuk mencapai kesepakatan 

dan penyelesaian.  

Keadilan Restoratif dianggap sebagai paradigma baru didalam 

memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak. 

Salah satu pihak yang dianggap sebagai pihak yang paling penting dalam 

menegakkan konsep diversi yang diamanahkan oleh Peraturan perundang-

undangan adalah pihak kepolisian sebab polisi merupakan aparat penegak 

hukum terdepan yang diberikan tugas dan tanggungjawab oleh Undang-

undang dalam melakukan penegakan hukum, 

“Adapun sebagai aparat penegak hukum yang diamanahkan oleh 

Undang-undang dalam melakukan penegakkan hukum maka Polisi 

Republik Indonesia telah diberikan tugas dan tanggung jawab 

sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut
4
 :  

a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.  

b. Menegakkan Hukum  

c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan 

Masyarakat”. 

                                                           
4
 Indonesia, Undang-undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 

2002, Pasal 13 
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Oleh sebab itu pihak kepolisian terlebih khusus dalam hal ini pihak 

penyidik tindak pidana anak dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai pihak penegak hukum yang dapat melakukan 

tindakan diversi dalam menangani perkara tindak pidana anak yang ada 

sebab tindakan diversi tersebut juga berfungsi untuk tumbuh kembangnya 

sianak dan menghindarkan efek negative yang akan dirasakan oleh anak 

pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban tindak pidana seperti 

stigma negatif dan proses labelisasi yang melekat kepada anak sebab pihak 

kepolisian dalam hal ini pihak penyidik tindak pidana anak telah memiliki 

payung hukum yang kuat yang memberikan wewenang kepada pihak 

penyidik dalam menjalankan proses diversi berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang ada namun dalam proses penyidikan 

yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam kasus perkara tindak pidana 

anak dinilai masih belum maksimal dikarenakan pihak penyidik dinilai 

tidak memahami secara tuntas mengenai penerapan diversi dalam kasus 

perkara tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak sebab masih 

banyak pihak penyidik dari pihak kepolisian belum sepenuhnya 

memahami prinsip yang tertuang dalam pasal 16 ayat (3) Undang-undang 

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan 

bahwa “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya 

dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat 

dilakukan sebagai upaya terakhir.” Sebab legitimasi para penyidik yang 

ditugaskan sebagai penegak hukum dibidang perkara pidana anak hanya 
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berdasarkan surat penunjukkan sebagai polisi khusus anak, jaksa khusus 

anak, maupun hakim khusus anak, dan bukannya persyaratan substansial 

yang telah diperintahkan oleh Peraturan Undang-undang Nomor11 tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak padahal didalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak tersebut diharapkan agar para pihak penegak 

hukum yang akan menangani perkara tindak pidana anak merupakan para 

aparat penegak hukum yang benar-benar menguasai serta memahami 

kasus permasalahan yang dihadapi oleh anak  sehingga proses penegakkan 

hukum perkara tindak pidana anak tersebut tidak menimbulkan gangguan 

baik secara fisik maupun pskikis bagi tumbuh kembangnya sianak untuk 

kedepannya.  

“Bahkan terdapat kasus bahwa didaerah Purbalingga Jawa Tengah 

terdapat sebuah kasus dimana ada tiga orang anak dibawah umur dijatuhi 

sanksi pidana penjara selama 2,5 bulan oleh Pengadilan Negeri 

Purbalingga melalui putusan Hakim Tunggal Ivonne Tiurma Rismauli 

pada tanggal 11 Februari 2014 dikarenakan melakukan pencurian tiga ekor 

bebek dimana Hakim Ivonne Tiurma Rismauli mengesampingkan saran 

daripada Balai kemasyarakatan Purwekerto agar ketiga anak pelaku tindak 

pidana pencurian bebek tersebut agar dikembalikan kepada orang tuanya 

masing-masing dikarenakan tindak pidana pencurian tersebut merupakan 

tindak pidana ringan serta para anak pelaku tindak pidana tersebut 

melakukan pencurian untuk kebutuhan makan para pelaku dan tidak untuk 
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diperjual belikan,
5
 bahkan Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia bahwa penerapan diversi di Indonesia masih 

belumlah efektif dikarenakan berdasarkan kajian daripada Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia masih terdapat tujuh puluh lima persen anak 

remaja yang telah menjalani proses diversi namunt tetap mengulangi 

perbuatan tindak pidana kembali”
6
  

Berangkat dari banyaknya fenomenal kasus perkara tindak pidana 

anak yang terjadi di Indonesia serta permasalahan yang telah Peneliti 

paparkan diatas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna 

untuk mengkaji permasalahan tersebut didalam sebuah karya ilmiah 

penelitian ataupun skripsi dengan judul “Penerapan Diversi Dalam 

Tahap Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana 

berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Polresta Barelang” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah Peneliti paparkan diatas 

maka rumusan masalah yang akan Peneliti kaji dalam Penelitian karya 

ilmiah Peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan konsep diversi dalam tahap 

penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di 

                                                           
5 “KPAI”, (http://www.kpai.go.id/berita/kpai-sayangkan-vonis-pn-purbalingga-yang-penjarakan-3-

anak-pencuri-bebek), diakses pada 11 Januari 2019, Pukul 18:30 
6
 “KPAI”, (http://www.kpai.go.id/berita/kpai-320-anak-terpapar-kriminalitas-pencegahan-tugas-

orangtua-maksimalkan-peran-rumah-aman) diakses pada 11 Januari 2019, Pukul 20:30 
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wilayah hukum Polresta Barelang berdasarkan Undang-undang 

Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ? 

2. Bagaimanakah efektivitas penerapan diversi oleh pihak 

penyidik dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan 

oleh anak di wilayah hukum Polresta Barelang ? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1) Tujuan Penelitian : 

1. Untuk mengetahui mengenai penerapan konsep diversi 

sebagaimana yang telah diatur didalam ketentuan peraturan 

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh penyidik diwilayah 

hukum Polresta Barelang terhadap anak yang melakukan 

perbuatan tindak pidana  

2. Untuk mengetahui mengenai efektivitas penerapan diversi yang 

dilakukan pihak penyidik dalam menanggunlangi tindak pidana 

yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum Polresta Barelang  

 

2) Manfaat Penelitian : 

Adapun manfaat Penelitian yang Peneliti harapkan melalui 

Penelitian karya ilmiah ini adalah agar Peneliti ini dapat berfungsi 

untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu 

pidana dalam sebuah sistem peradilan pidana anak sesuai dengan 

Ferdinan Loies Haslim. Penerapan Diversi dalam Tahap Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Polresta Barelang 
UIB Repository©2019



16 
 

Universitas Internasional Batam 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia serta sebagai masukkan bagi para pihak penegak hukum 

yang berhubungan langsung dengan penegakkan hukum sistem 

peradilan pidana anak, selain berfungsi bagi para pihak penegak 

hukum pada sistem peradilan pidana anak Penelitian ini juga 

diharap dapat memberikan manfaat selain dari segi aspek 

keilmiahannya saja namun juga diharapkan berfungsi guna untuk 

memberikan manfaat serta masukkan dalam penangganan kasus 

pidana anak khususnya terhadap kasus-kasus pidana anak yang 

terjadi diwilayah hukum Polresta Barelang dengan mengkaji 

penerapan diversi yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam 

menangani kasus pidana anak yang terjadi diwilayah hukum 

Polresta Barelang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 

11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain itu 

Penelitian karya ilmiah skripsi ini juga diharapkan dapat 

menambah wawasan pembaca terhadap penerapan serta efektivitas 

daripada sistem diversi dalam sistem peradilan pidana anak 

diwilayah Hukum Polresta Barelang dalam menangani kasus 

tindak pidana anak. 
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