
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

        Tuhan memberikan karunia kepada manusia dengan berbagai bentuk, 

salah satu karunia Tuhan adalah menganugerahkan anak bagi keluarga, 

bangsa dan dunia. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peranan 

yang sangat besar bagi Indonesia dimasa mendatang. Anak mempunyai ciri 

serta sifat khusus, karena sifat khusus tersebut maka anak memerlukan 

pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan 

seimbang. 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan 

hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa. Konstitusi Indonesia 

menyebutkan, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan 

bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup umat 

manusia. 

Batasan tentang anak sangat penting dilakukan untuk melaksanakan 

kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk 

mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi 

segala tantangan dunia. Batasan usia pada anak menurut perundang-

undangan di Indonesia masih beragam, tetapi ada beberapa undang-undang 

yang menyatakan batas usia anak adalah 18 tahun. Undang-undang tersebut 
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yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 

Pemasyarakatan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ilmu ekonomi, ilmu 

pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan dampak 

negatif. Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya 

berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya 

informasi yang diperoleh melalui internet dan meningkatkan pendapatan 

masyarakat. Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis 

nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang 

melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk. 

        Dalam perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tersebut, tidak 

sedikit anak yang menggunakan kemajuan teknologi untuk menjadi anak-

anak modern, cerdas dan  menjadi anak baik. Tidak bisa dielakkan, dengan 

pesatnya kemajuan teknologi dan kurang terkontrolnya kegiatan anak 

menghasilkan anak-anak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan 

yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang anak. 

  Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak 

tersebut. Perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, 

dirasakan telah meresahkan semua pihak, khususnya para orang tua. 
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Fenomena tindakan penyimpangan atau kejahatan yang dilakukan anak 

seolah-olah tidak sebanding dengan usia mereka. 

        Akhir-akhir ini banyak bermunculan kasus penyimpangan yang cukup 

mencengangkan dan sulit dipercaya. Anak sebagai korban merupakan cerita 

klasik dalam kejahatan, namun sekarang banyak bermunculan kasus-kasus 

penyimpangan yang menempatkan anak sebagai pelaku. Penyimpangan yang 

dilakukan anak bisa terjadi dalam tindak pidana maupun perdata. 

        Kasus pidana yang dilakukan oleh anak banyak terjadi. Tidak hanya di 

kota-kota besar namun di kota-kota kecil, salah satunya adalah Kota 

Banjarnegara. Data yang diambil dari Pengadilan Negeri Banjarnegara cukup 

membuat hati miris. Berikut data yang dihimpun mengenai anak yang 

melakukan tindak pidana di Banjarnegara dari tahun 2013 s/d November 

2015: 

Tabel 1 

DAFTAR PERKARA PIDANA KHUSUS ANAK TAHUN 2013 SAMPAI 

DENGAN BULAN NOVEMBER 2015 

NO 
NOMOR 

PERKARA 
TAHUN 

JUMLAH 

TERDAKWA 
UMUR 

LAMA 

HUKUM

AN 

JENIS 

KEJAHATAN 

1. 01/Pid.Sus/2

013/PN.Bjn 

2013 1 (satu) 16 

Tahun 

6 Bulan Pencurian 

2. 10/Pid.Sus/2

013/PN.Bjn 

2013 2 (dua) 16 

Tahun 

3 Bulan Pencurian dalam 

keadaan 

memberatkan 

3. 09/Pid.Sus/2

013/PN.Bjn 

2013 2 (dua) 16 

Tahun 

4 Bulan 

dan 15 

Hari 

Pencurian dalam 

keadaan 

memberatkan 
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4. 22/Pid.Sus/2

013/PN.Bjn 

2013 1 (satu) 17 

Tahun 

4 Bulan Menyalahgunakan 

narkotika golongan 

I bagi diri sendiri 

5. 21/Pid.Sus/2

013/PN.Bjn 

2013 1 (satu) 18 

Tahun 

5 Tahun 

dan 6 

Bulan 

Dengan kekerasan 

memaksa anak 

melakukan 

persetubuhan 

dengannya atau 

dengan orang lain 

6. 10/Pid.Sus.A

nak/2014/PN

.Bnr 

2014 1 (satu) 17 

Tahun 

5 Bulan Pencurian dalam 

keadaan 

memberatkan 

7. 02//Pid.Sus.

Anak/2014/P

N.Bnr 

2014 1 (satu) 16 

Tahun 

2 Tahun Turut serta 

melakukan 

kekerasan atau 

ancaman 

kekerasan 

memaksa anak 

melakukan 

persetubuhan 

dengannya 

8. 03/Pid.Sus.A

nak/2014/PN

.Bnr 

2014 1 (satu) 17 

Tahun 

1 Tahun 

dan  

8 Bulan 

Melakukan 

kekerasan atau 

ancaman 

kekerasan 

memaksa anak 

melakukan 

persetubuhan 

dengannya 

9. 01/Pid.Sus.A

nak/2015/PN

.Bnr 

2015 1 (satu) 15 

Tahun 8 

Bulan 

5 Bulan Pencurian dalam 

keadaan 

memberatkan 

10. 02/Pid.Sus.A

nak/2015/PN

.Bnr 

2015 1 (satu) 17 

Tahun 

7 Bulan Pencurian dalam 

keadaan 

memberatkan 

11. 03/Pid.Sus.A

nak/2015/PN

.Bnr 

2015 1 (satu) 18 

Tahun 

4 Bulan Pencurian dalam 

keadaan 

memberatkan 

12. 04/Pid.Sus.A

nak/2015/PN

2015 1 (satu) 17 

Tahun 8 

1 Tahun 

dan 4 

Dengan sengaja 

turut serta 
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.Bnr Bulan Bulan melakukan 

ancaman 

kekerasan 

memaksa anak 

melakukan 

persetubuhan 

dengannya 

13. 05/Pid.Sus.A

nak/2015/PN

.Bnr 

2015 1 (satu) 16 

Tahun 

2 Tahun Dengan sengaja 

membujuk anak 

melakukan 

persetubuhan 

dengannya 

14. 06/Pid.Sus.A

nak/2015/PN

.Bnr 

2015 1 (satu) 16 

Tahun 

1 Tahun 

dan 4 

Bulan 

Dengan sengaja 

turut serta 

melakukan 

ancaman 

kekerasan 

memaksa anak 

melakukan 

persetubuhan 

dengannya 

Sumber: Pengadilan Negeri Banjarnegara 

 Setiap kali terjadi tindak pidana yang melibatkan anak sebagai 

pelakunya, Pengadilan Negeri Banjarnegara menyelesaikan melalui 

pengadilan. Sanksi hukum pidana yang digunakan melalui jalur pengadilan 

selama ini bukanlah obat untuk memberantas sumber kejahatannya, 

melainkan hanya sekadar mengatasi akibat dari kejahatan tersebut. 

Penerapan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan dapat memberikan 

pencegahan kepada pelaku dan masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan 

kembali. Tujuan ini terkadang mengalami kegagalan, karena justru pelaku 

kejahatan menjadi residivis dan masyarakat bertindak meniru melakukan 

kejahatan. 
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 Hal tersebut di atas terjadi dikarenakan penerapan sanksi pidana tidak 

dapat melihat akar persoalan yang menjadi sebab timbulnya perbuatan 

pidana. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pemikiran untuk melakukan 

pendekatan sosial di samping penerapan sanksi pidana. Upaya 

penanggulangan kejahatan dengan pendekatan non penal merupakan bentuk 

upaya penanggulangan berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum 

pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan 

pemidanaan melalui media massa. 

 Konsep diversi dan restorative justice merupakan bentuk alternatif 

penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara 

informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana 

yang terjadi. Penyelesaian dengan konsep diversi dan restorative justice 

merupakan suatu bentuk penyelesaian tindak pidana yang telah berkembang 

di beberapa negara dalam menanggulangi kejahatan (Marlina, 2012: 17). 

 Sekarang di Banjarnegara sudah ada perkembangan baru yaitu adanya 

dua perkara yang diselesaikan melalui diversi yaitu pada bulan Februari 2015 

(tindak pidana penadahan) dan bulan Juni 2015 (penyalahgunaan narkotika 

golongan I). Tindak pidana anak yang diselesaikan melalui diversi adalah 

penadahan yang dilakukan oleh Adams Malik bin Abdul Malik (Februari 

2015) dan penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh Dicky 

Adisurya Hendrisman (Juni 2015). Pada kasus penadahan dan penyalahgunaa 

narkotika golongan I tersebut aparat penegak hukum menggunakan diversi 
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sebagai alternatif penyelesaian kasus tindak pidana dalam sistem peradilan 

pidana anak. 

        Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga 

telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. 

Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak 

yang berkonflik dengan hukum. Diversi dilakukan untuk memberikan 

perlindungan dan rehabilitasi (protection and rehabilitation) kepada pelaku 

sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa 

(Marlina, 2009: 22). 

 Dalam melaksanakan diversi, di mana menjadi suatu kewajiban untuk 

dilaksanakan di setiap tingkatan pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, 

serta hakim harus mempertimbangkan tindak pidana, hasil penelitian 

mengenai anak dari Badan Pemasyarakatan, serta dukungan dari lingkungan 

keluarga dan masyarakat. Ketentuan tersebut merupakan indikator bahwa 

semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversi 

(Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015: 70). 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan tentang diversi dengan suatu penelitian yang berjudul: 

“PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI 

(Kajian terhadap Praktik Diversi di Pengadilan Negeri Banjarnegara)”. 
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B. Rumusan Masalah 

        Adapun perumasan masalah yang dapat menjadi pokok pembahasan di 

dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi di 

Kabupaten Banjarnegara? 

2. Apa saja hambatan yang ditemui dalam penyelesaian perkara 

menggunakan diversi di Kabupaten Banjarnegara? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1.   Mengetahui penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi di 

Kabupaten Banjarnegara. 

2. Mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelesaian 

perkara menggunakan diversi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

        Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan konstribusi dari 2 (dua) 

aspek, yaitu: 

a. Manfaat teoritis: 

1) Mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana. 

2) Menjadi pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan 

bidang penelitian yang penulis teliti. 
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b. Manfaat praktis: 

1) Menjadi sumber informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum 

tentang penyelesaian perkara pidana melalui diversi. 

2) Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai ilmu 

hukum khususnya di bidang hukum pidana. 

3) Menambah wawasan serta pemahaman penulis selama menempuh 

kuliah guna mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam 

masyarakat. 
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