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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 
 

Sebagai bagian dari generasi muda, anak merupakan aset dan pewaris cita-cita 

perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, serta memiliki ciri dan ciri khusus yang 

dapat menjamin kelangsungan negara dan kelangsungan hidupnya di masa depan. 

"Anak-anak" adalah orang yang masih di bawah usia tertentu.
1
, Oleh karena itu, 

bimbingan berkelanjutan diperlukan untuk mendorong kelangsungan hidup, 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial, dan untuk melindungi dari 

semua kemungkinan bahaya atau kerusakan pada kemungkinan masa depan anak- 

anak. Selain itu, anak masih berhak diasuh dan dilindungi dalam kandungan ibu dan 

setelah melahirkan, sehingga anak dalam kandungan wanita dapat dikatakan lahir  

jika di luar kepentingannya. 
2
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan 

hukum pada anak terkadang mengabaikan batasan usia anak. Anak adalah kekayaan 

negara, sebagai bagian dari generasi muda, anak memegang peranan strategis yang 

sangat penting sebagai penerus sebuah negara. 

 

1 Nanang Sambas,Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Internasional 
Perlindungan Snak dan Penerapanya, (Yogyakarta:graha ilmu,2013),hlm .1. 

 
2 J. Satrio, J, Hukum Pribadi – Bagian I – Persoon Alamiah (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1999), hlm. 17-23. 



 

 

2 

 
 
 

Di Indonesia, anak merupakan peran yang sangat strategis, dan peran strategis 

tersebut telah diakui oleh dunia internasional, yang melahirkan sebuah konvensi yang 

secara fundamental menekankan status anak sebagai orang yang harus dilindungi hak- 

haknya.
3
Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, anak yang melakukan 

tindak pidana atau tindak pidana yang biasa disebut dengan "anak" masih ditangani 

sesuai dengan hukum. Hal ini terjadi karena tindak pidana anak telah menimbulkan 

kerugian materil dan nyawa bagi pihak lain (korban).
4
. 

Pemerintah Republik Indonesia mengukuhkan asas perlindungan hukum anak 

dalam Keputusan Presiden Nomor 36 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak 

(KHA) tahun 1990. Konvensi Hak Anak menguraikan hak-hak anak sebagai bentuk 

perlindungan universal. Pengakuan hak dan kepentingan terbaik anak yang tertuang 

dalam Konvensi Hak Anak dapat dibagi menjadi empat (empat) bagian. Yang 

pertama adalah hak untuk bertahan hidup (hak untuk bertahan hidup), yang kedua 

adalah hak untuk berkembang (hak atas pembangunan), yang ketiga adalah hak atas 

perlindungan (hak untuk melindungi), dan yang keempat adalah hak untuk 

berpartisipasi. (hak untuk berpartisipasi). Intinya, Konvensi Hak Anak merupakan 

konvensi yang mengatur tentang asas-asas perlindungan hukum terhadap anak yang 

wajib memberikan perlindungan-perlindungan khusus terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum. selain itu upya-upaya pemerintah mempertahankan 

 
3 Ruben Achmad,” Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di 

Kota Palembang”, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, 2005, hlm 24. 
4 Bambang Purnomo,” Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Hukum Khaira Ummah,Vol.13, No.1,Maret 2018,hlm.46. 
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perlindungan khusus terhadap anak tersebut
5
. 

 

Fenomena hukum anak tampaknya menjadi isu terpenting dalam sistem 

perlindungan pidana anak, yaitu Undang-Undang Nomor 10. Perpres No. 35 tahun 

2014, amandemen atas UU No. 1, Perpres No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan 

anak dan undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) tanggal 11 

November 2012, kedua peraturan tersebut mengatur secara umum. Prinsip 

perlindungan anak, hal ini menimbulkan masalah tersendiri. Jika hukuman diterapkan 

pada anak yang merupakan anak kriminal atau anak yang melanggar hukum, keadilan 

tidak bisa dimenangkan bagi korban. Jika menganggap prinsip melindungi anak 

sebagai “kepentingan terbaik anak”, maka hukuman terhadap anak bukanlah solusi 

terbaik, karena masih mudah melanggar hak-hak anak. 

Jika melibatkan anak yang melanggar hukum, itu berarti tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak tersebut, maka anak tersebut disebut anak yang melanggar 

hukum, seperti kekerasan. 

Secara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari kata kekerasan yang 

artinya kekuasaan. Kata kekerasan berasal dari bahasa Latin kekerasan, yang berarti 

kekuatan. Menurut Soerjono Soekanto, kekerasan mengacu pada penggunaan 

kekerasan terhadap orang atau benda. 

5 Ibid, hlm. 62 
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Adapun kekerasan sosial, kekerasan ditujukan kepada orang dan benda, karena orang 

dan benda termasuk dalam kategori sosial tertentu
6.
di antara jenis kekerasan yang 

ada,salah satunya adalah bullying. 

Bullying adalah tindakan menggunakan kekuatan untuk menyakiti secara verbal, 

fisik atau psikologis seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan membuat 

korban merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya. 
7
. Bullying adalah perilaku 

kekerasan di mana ada pemaksaan psikologis atau fisik pada seseorang atau 

sekelompok orang yang "dilemahkan" oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelaku 

bullying sering juga disebut sebagai pelaku intimidasi, bisa berupa sekelompok orang 

atau orang yang merasa mampu melakukan apa saja kepada korbannya. Korban juga 

menganggap dirinya lemah dan tidak berdaya serta selalu merasa terancam dengan 

bullying. 

Menurut Coloroso, ada empat elemen dalam melakukan intimidasi terhadap 

seseorang, yaitu 
8
: 

1. Ketidakseimbangan kekuatan. Bullying dapat berupa orang dari berbagai 

usia, ras, atau jenis kelamin, yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, memiliki 

kemampuan bahasa yang lebih kuat, dan memiliki status sosial yang lebih 

tinggi. 

 

6 Alkitab sabda,”pengertian kekerasan”, Jurnal Pelita Harapan Vol.14 No.1,hlm.2,diakses 
dari https://alkitab.sabda.org/resource.php?topic=935&res=jpz .tanggal 29 september 2020 pukul 

13.54 WIB. 
7 Sejiwa. 2008. Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan sekitar Anak. 

Jakarta: Grasindo. 
8 Coloroso, B. 2006. Penindas, Tertindas, dan Penonton, Resep Memutus Rantai Kekerasan 

Anak dari Prasekolah Hingga SMU. Jakarta: Serambi. 

https://alkitab.sabda.org/resource.php?topic=935&res=jpz
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2. Niat untuk mencederai. Bullying Ini berarti bahwa rasa sakit emosional dan 

atau cedera pribadi disebabkan, dan tindakan diperlukan untuk membuatnya 

terluka, dan untuk menciptakan kebahagiaan di hati penjahat ketika penjahat 

itu menyaksikan luka tersebut. 

3. Ancaman agresi lebih lanjut. Baik pelaku maupun korban tahu bahwa 

penindasan dapat dan kemungkinan besar akan terjadi lagi. 

4. Teror.Bullying adalah kekerasan sistematik yang digunakan untuk 

mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror yang akan menusuk tepat di 

jantung korban tidak hanya sebuah cara untuk mencapai tujuan tindakan 

bullying, teror itulah yang merupakan tujuan dari tindakan bullying tersebut. 

Dari ke empat unsur bullying diatas,secara garis besar dapat dikatakan bahwa 

bullying terjadi karna : 

1. Terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku intimidasi yang lebih 

kuat dan target yang lebih lemah (korban). Ketidakseimbangan ini dapat 

disebabkan oleh ukuran tubuh, kekuatan fisik, kesenjangan jumlah pelaku dan 

korban, jenis kelamin (jenis kelamin), status sosial, dan superioritas. 

disebabkan. Ketidakseimbangan intensitas dan intensitas yang berulang inilah 

yang membedakan penindasan dari jenis kekerasan lainnya. 

2. Dengan menginterupsi, berulang kali menyerang atau mengisolasi korban, 

ketidakseimbangan kekuatan ini dapat dialihkan, sehingga menguntungkan 

pelaku.. 
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Bullying memiliki efek jangka panjang dan jangka pendek pada korban 

penindasan. Efek jangka pendek dari bullying adalah rasa frustrasi yang disebabkan 

oleh bullying, rendahnya minat guru untuk berpartisipasi dalam tugas sekolah dan 

rendahnya minat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Pada saat yang sama, 

konsekuensi jangka panjang dari penindasan tersebut antara lain sulitnya menjalin 

hubungan baik dengan lawan jenis, dan selalu khawatir akan diperlakukan tidak 

menyenangkan oleh teman sebayanya
9
. 

Tindakan bullying sangat berdampak bagi berbagai aspek. Secara mental, 

seseorang yang mengalami bullying pada masa anak-anak akan mengalami beberapa 

masalah seperti
10

: 

a. Rendahnya rasa percaya diri 

 

b. Rentan mengalami gejala depresi 

 

c. Gangguan kecemasan 

 

d. Hiperaktivitas 

 

e. Sulitnya berkonsentrasi 

 

f. Kemampuan dan prestasi akademis cenderung menurun 
 

 

 
9 Berthold dan Hoover. 2000. Correlates of Bullying and Victimization among Intermediate 

Students in the Midwestern USA. Sage Publication Volume 21 No. 1.diakses dari 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0143034300211005 tanggal 29 september 2020 pukul 09.51 

WIB 
10 dr Sepriani Timurtini,” Efek Bullying pada Kesehatan Mental Anak”, 

https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3617900/efek-bullying-pada-kesehatan-mental-anak 

(diakses pada kamis,20 agustus 2020,pukul 11.00 WIB) 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0143034300211005
https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3617900/efek-bullying-pada-kesehatan-mental-anak
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Masalah psikologis ini tidak hanya dialami selama masa remaja, tetapi akan 

berlanjut hingga puluhan tahun.Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam American 

Journal of Psychiatry menunjukkan bahwa mereka yang diintimidasi saat menindas 

anak akan menderita penyakit mental, fisik, dan mental. Bermasalah. Dan 

perkembangan kemampuan kognitifnya sampai 40 tahun kemudian. Orang dewasa 

yang di-bully juga sering mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan, mencari 

pekerjaan, menghadapi kesulitan keuangan, dan umumnya kualitas hidup mereka 

memburuk. 

Dilansir dari Komisioner KPAI Bidang Pendidikan , Retno Listyarti kasus 

anak pelaku kekerasan dan bullying yang paling banyak terjadi
11

. Dari 161 kasus, 41 

kasus di mana anak-anak dianiaya dan di-bully. Menurut data KPAI, per 30  Mei 

2018, jumlah kasus pendidikan 161, rinciannya; 23 anak terlibat perkelahian, Jumlah 

14,3 %; 31 kasus perkelahian anak, terhitung 19,3%; 36 anak mengalami kekerasan 

dan bullying, terhitung 22,4%; 41 anak mengalami perkelahian dan bullying,  

terhitung 25,5% Korban kebijakan (pemerasan) Pemerasan, dikeluarkan dari sekolah, 

tidak diperbolehkan mengikuti ujian dan putus sekolah sebanyak 30 kasus atau 

terhitung 18,7%, hal ini meningkat di kota-kota besar, salah satunya adalah Kota 

Palembang. 

 

 
 

 
 

11 Iwan Sutiwan,” 2018, Angka Kekerasan Anak di Sumsel Masuk 10 Terbesar”,diakses dari 
https://www.gatra.com/detail/news/369476-2018-Angka-Kekerasan-Anak-di-Sumsel-Masuk-10- 

Terbesar, (diakses pada 29 september 2020 pukul 11.41 WIB) 

https://www.gatra.com/detail/news/369476-2018-Angka-Kekerasan-Anak-di-Sumsel-Masuk-10-Terbesar
https://www.gatra.com/detail/news/369476-2018-Angka-Kekerasan-Anak-di-Sumsel-Masuk-10-Terbesar
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Berdasarkan data yang ada, terjadi peningkatan kasus kekerasan anak di 

Sumatera Selatan (Sumatera) dari Januari hingga Juli 2020. Badan Perlindungan 

Perempuan dan Anak (DP3A) Sumatera Selatan mencatat 127 kasus kekerasan dari 

Januari hingga Juli
12

. 

 
Sebagai salah satu contoh yang sekarang sedang ramai di perbincangkan di 

Palembang yakni mengenai video yang akhir-akhir ini viral di dunia  maya,yakni 

video aksi kekerasan bullying terhadap RRZ(13) yang merupakan siswi salah satu SD 

yang ada di Palembang.menyoroti kasus RRZ(13) yang awalnya terjadi karna saling 

ejek di sebuah pondok di kebun milik warga pada Minggu 29 Desember 2019 pukul 

 

12 Rangga efrizal,” Kekerasan Anak di Sumsel Naik 127 Kasus Selama Pandemik COVID-19”, 
https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/kekerasan-anak-di-sumsel-naik- 

127nbspkasus-kasusnbspselama-pandemik-covid/4,( diakses pada 29 september 2020 pukul 10.20 

WIB) 

https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/kekerasan-anak-di-sumsel-naik-127nbspkasus-kasusnbspselama-pandemik-covid/4
https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/kekerasan-anak-di-sumsel-naik-127nbspkasus-kasusnbspselama-pandemik-covid/4
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12.00 Wib di Perum Talang Kelapa, Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang- 

Alang Lebar Kota Palembang
13

.Hingga 3 hari kemudian video tersebut viral  

sehingga memicu orang tua korban RRZ(13) melaporkan kejadian tersebut pada 

polda sumsel dengan nomor registrasi laporan LPB/26/1/SPKT/2020 di Sentra 

Pelayanan Kepolisian Terpadu di Polda Sumsel.Tiga pelaku penganiayaan terhadap 

RRZ (13) akhirnya datang ke Polda Sumsel ditemani orangtua mereka untuk dimintai 

keterangan.Ketiga pelaku yakni HG (13), ZT (15) dan RG (13) diperiksa penyidik 

guna meminta keterangan korban dan segera melakukan penyelidikan.. 

Menyoroti kasus di Palembang, keberadaan sistem peradilan pidana tidak 

terlepas dari pembahasan upaya pemberantasan kejahatan. Pencegahan kejahatan 

dapat dilakukan melalui penal maupun non penal. Penanganan kejahatan melalui 

upaya penal berarti bekerja keras untuk mengatasi kejahatan melalui hukum pidana. 

Penggunaan fasilitas hukum pidana merupakan sarana penanggulangan  kejahatan, 

dan beroperasi (mengimplementasikan) melalui sistem peradilan pidana (sistem 

peradilan pidana)
14

. 

Jika di hubungkan antara Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 dengan anak 

berhadapan dengan hukum maka penyelesaiannya ialah dengan diversi. Diversi 

merupakan salah satu alternatif yang sesuai dengan berbagai konvensi hukum 

internasional.Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

13 Raja siregar,” Viral Anak di Palembang Di-bully dan Dianiaya Teman, Ortu Lapor Polisi”, 

https://news.detik.com/berita/d-4858893/viral-anak-di-palembang-di-bully-dan-dianiaya-teman-ortu- 
lapor-polisi, (diakses pada tanggal 29 september 2020 pukul 10.20 WIB) 

14 Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan 
Pidana Anak Di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.37. 

https://news.detik.com/berita/d-4858893/viral-anak-di-palembang-di-bully-dan-dianiaya-teman-ortu-lapor-polisi
https://news.detik.com/berita/d-4858893/viral-anak-di-palembang-di-bully-dan-dianiaya-teman-ortu-lapor-polisi
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Sistem peradilan pidana anak, khususnya mekanisme perkara anak, memiliki 

mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari prosedur peradilan pidana 

ke prosedur peradilan non-pidana. Tujuan pemindahan adalah untuk memberikan 

pelayanan terbaik kepada anak tanpa mengorbankan kepentingan sosial dan 

menegakkan keadilan. Selain itu, mendidik kembali dan meningkatkan sikap dan 

perilaku anak agar dapat terbebas dari perilaku buruk yang selama ini mereka 

lakukan. Sebagai salah satu metode hukum pidana melalui sistem peradilan pidana 

(termasuk pengadilan pidana anak) juga dikenal sebagai pengadilan anak, memiliki 

tanggung jawab dan kekuasaan untuk meninjau, mengadili dan menyelesaikan kasus 

anak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan cocok untuk menjadi 

anak-anak pengganggu.terdapat pertanggungjawaban pidana yakni pada Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. Dalam Pasal 54 jo Pasal 9 ayat (1a). 

Namun Sistem peradilan pidana anak selalu mengupayakan dan 

mengutamakan pendekatan restorative, jika pihak korban dan pelaku telah mencapai 

suatu kesepakatan maka proses hukum yang berjalanan dapat dihentikan dan 

penyelesaian tersebut dapat ditempuh berdasarkan jalur non- penal. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengajukan skripsi dengan judul “PENYELESIAN TINDAK PIDANA 

BULLYING DENGAN DIVERSI (STUDI KASUS DI POLRESTABES 

PALEMBANG)” 
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B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimanakah prosedur penerapan upaya diversi pada tindak pidana bullying 

 

yang dilakukan di Polrestabes Palembang? 

 

2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dan penegakkan upaya diversi 

pada tindak pidana bullying di polrestabes palembang? 

 

 

 
 

C. Tujuan penelitian 
 

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, ada beberapa tujuan penelitian ini 

yang menjadi acuan, adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur penerapan upaya diversi yang 

berkaitan terhadap anak pelaku bullying yang terjadi dan untuk mengetahui 

apakah perbuatan bullying yang dilakukan oleh anak dapat diminta 

pertanggungjawaban secara pidana dan bagaimanakah proses peradilan bagi 

anak pelaku bullying 

2. Untuk mengetahui dan mengintrepetasi tentang dampak dan faktor akibat 

dari tindak kekerasan bullying baik pelaku maupun korban dalam jangka 

panjang 
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D. Manfaat Penelitian 
 

1. Manfaat Teoritis Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

dalam pengembangan kajian khususnya hukum pidana, dalam rangka 

memberikan penjelasan mengenai penerapan upaya diversi terhadap anak 

pelaku bullying 

2. Kegunaan Praktis atas Hasil penelitian ini adalah diharapkannya agar 

mendapatkan respon secara positif bagi pihak kepolisian dalam 

melaksanakan peranannya sebagai aparat penegak hukum dalam 

menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan 

hukum dan memberikan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas sriwijaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan,baik sebagai 

bahan kajian,acuan,pedoman ataupun sumber informasi. 

E. Ruang Lingkup 
 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam cakupan pada pidana anak 

yang focus pada penyelesaian kasus kekerasan berupa tindak pidana pembullyan 

yang dilakukan oleh Anak di Polrestabes Palembang. 
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F. Kerangka Teori 
 

1. Teori restorative justice system 

 

Restorative justice proses penyelesaian pelanggaran hukum yang 

telah terjadi.Proses tersebut dilakukan dengan mempertemukan antara 

korban dan pelaku (tersangka). Pada pertemuan tersebut, mediator 

memberikan kepada pelaku memberikan gambaran yang jelas tentang 

perbuatannya. dia telah mengambil
15

.Konsep pendekatan restorative justice 

merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik- beratkan pada Kondisi 

yudisial dan seimbang antara pelaku dan korban itu sendiri. Prosedur yang 

berfokus pada hukuman dan mekanisme peradilan pidana yang 

ditransformasikan menjadi proses dialog dan mediasi untuk mencapai 

kesepakatan penyelesaian perkara pidana, sehingga korban dan pelanggar 

dapat lebih adil dan seimbang. 

Restorative justice dikatakan sebagai filosofi (norma dasar) bagi 

pihak-pihak di luar pengadilan untuk mencapai keadilan, karena menjadi 

korban tindak pidana dari pelaku pidana (keluarganya) dan korban 

(keluarganya) karena perdamaian dan kejahatan dasar dari proses 

perdamaian. / kerugian. Restorative Justice mengandung prinsip-prinsip 

dasar yang meliputi: 

 

 

 
15 Marlina, Peradilan Pidana anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan 

Restorative Justice, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 180-181 
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1. Mengupayakan perdamaian di luar pengdilan antara pelaku 

suatu tindak pidana terhadap korban tindak pidana. 

2. Memberikan kesempatan yakni kepada pelaku tindak pidana 

(keluarganya) untuk mempertanggungjawab kan serta 

menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat 

tindak pidana yang dilakukannya. 

3. Menyelesaikan berbagai jenis permasalahan hukum pidana yang 

terjadi diantara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana 

tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara 

para pihak. 

Demi menjaga kedamaian dan ketentraman antar masayarakat, bukan 

hal yang berlebihan dan bukan sesuatu yang luar biasa pula jikalau sistem 

perapidana dilan kita digeser dari peradilan retributif kepada peradilan 

restoratif, atau restorative justice.
16

 Adapun bebrapa perbedaan peradilan 

retributive dan peradilan restorative seperti yang dikemukakan oleh Mahmud 

Mulyadi adalah sebagai berikut: 

 

Perbedaan Peradilan Retributive Justice dan Peradilan Restorative Justice
17

 
 

 

No Tema Pokok Retributive Restorative 

 

 
 

16
 Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2011),hlm.4. 

17
 Mahmud Mulyadi, “Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan 

Retributive Menuju Keadilan Restorative”, Jurnal Equality, Vol. 13 No.1 Februari 2008, 

https://www.researchgate.net/publication/44929479_Perlindungan_Terhadap_Anak_Yang_Berko 
nflik_Dengan_Hukum_Upaya_Menggeser_Keadilan_Retributif_Menuju_Keadilan_Restoratit tanggal 18 september pukul 15.34 

WIB 

http://www.researchgate.net/publication/44929479_Perlindungan_Terhadap_Anak_Yang_Berko
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1 

 
 

Orientasi keadilan 

 
Pelanggar dan karena 

pelanggarannya 

 
 

kepentingan umum 

 

 
2 

 

Kejahatan 

 

Melanggar Negara Melanggar hak perorangan 

 

 
3 

 

 
Korban 

 

 
Negara 

Orang dirugikan secara 

langsung,masyarakat, 

Negara dan pelaku sendiri 

 
 

4 

 
Peradilan Pidana 

Mengadili para pelanggar 

dan menjatuhkan pidana 

sebagai bentuk dari 

rasionalisasi pembalasan 

Menyelesaikan konflik yang 

terjadi antara pelanggar 

dengan korbannya 

 
 

5 

 
 

Pemidanaan 

 

Pidana yakni bersifat 

pembalasan dan atas 

pelanggaran hukum pidana 

Pertanggung jawaban 

Pelanggar terhadap hukum 

sebagau akibat dari 

perbuatannya 

 

Berdasarkan tabel diatas, jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

Restorative justice menawarkan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, 

cukup diselesaiakn lewat jalur mediasi antara pelaku, korban dan masyarakat 

sebagai pihak yang menjadi korban sekaligus sebagai pihak yang harus ikut 

bertanggungjawab atas perilaku yang dilakukan anak sebagai pelaku kejahatan atau 

dengan katalain upaya diversi. 
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2. Teori Penegakan Hukum 

 

Teori penegakan hukum membahas tentang bagaimana penegakan hukum, 

bagaimana penegakan hukum, dan bagaimana memadukan prinsip-prinsip hukum 

yang ada dengan sikap tindakan, sebagai bentuk final dari pernyataan nilai, 

sebagai bentuk nyata dari penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan 

masalah yang dihadapi oleh setiap masyarakat. 

Istilah penegakan hukum memiliki arti penegakan dan penegakan hukum dan 

peraturan perundang-undangan di masyarakat, oleh karena itu dalam lingkup yang 

lebih luas, penegakan hukum merupakan proses di mana konsep yang abstrak 

menjadi kenyataan.Selain itu, penegakan hukum juga dapat merujuk pada aparat 

penegak hukum. dan pengelolaan hukum oleh aparat penegak hukum. Menurut 

hukum yang berlaku, seseorang yang memiliki kepentingan dengan setiap orang 

sesuai dengan kekuasaannya masing-masing. Penegakan hukum pidana 

merupakan proses yang komprehensif, dimulai dari penyidikan, penangkapan, 

penahanan, dan pengadilan terhadap terdakwa, dan diakhiri dengan fasilitas 

pemasyarakatan. 
18

. 

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum ialah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap 

dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir
19

. Untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 

18 Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, 

Jakarta, Hal 58 
19 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, 

Jakarta, Hal 35 
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Proses penegakan hukum sebenarnya merupakan hasil akhir dari aparat 

penegak hukum itu sendiri, oleh karena itu penegakan hukum merupakan suatu 

sistem yang melibatkan koordinasi nilai dan norma serta perilaku nyata manusia. 

Aturan-aturan ini kemudian akan menjadi pedoman atau tolok ukur untuk perilaku 

atau tindakan yang dianggap pantas atau pantas. Tingkah laku atau sikap tindakan 

dirancang untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara perdamaian. 

Menurut Moeljatno, ia menjelaskan menurut definisi istilah hukum pidana, 

istilah penegakan hukum merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku 

di suatu negara yang memuat unsur dan peraturan perundang-undangan., yaitu 
20

: 

a. Menentukan berbagai jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan di 

sertai ancaman atau sanksi berupa sanksi pidana tertentu bagi barang siapa 

yang melanggar larangan tersebut. 

b. Menentukan dan dalam hal apa serta kepada mereka yang melanggar 

larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi hukum pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan. 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan suatu pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar jenis larangan 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 
 

20 Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23 
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3. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak 
 

Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian 

seluruh proses mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pembinaan bagi anak 

pasca tindak pidana. 
21

. 

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The 

Juvenile Justice System, yaitu Istilah yang digunakan untuk mendefinisikan banyak 

lembaga yang didirikan di pengadilan, termasuk polisi, kejaksaan dan penasihat 

hukum, lembaga pengawas, pusat penahanan anak dan fasilitas pengembangan 

anak.
22

 

Dalam sistem peradilan anak, anak adalah anak yang melanggar hukum, 

anak yang menjadi korban, dan saksi tindak pidana. Anak yang melanggar hukum 

adalah anak berusia 12 tahun tetapi di bawah 18 tahun yang diduga melakukan 

tindak pidana. Korban adalah anak di bawah usia 18 (delapan belas tahun) yang 

mengalami kerugian fisik, mental, dan / atau ekonomi akibat tindak pidana; anak 

yang menjadi saksi adalah anak di bawah usia 18 (delapan belas tahun) yang dapat 

memberikan informasi mengenai perkara pidana yang sudah diadili, dan atau 

dialami dari aspek hukum, penyidikan, penuntutan, dan tata cara pengadilan untuk 

memudahkan prosedur hukum. 

 

 

 
 

21 Lihat Pasal 1 Angka (1),Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153). 
22 Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan 

Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.35 
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Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang usianya belum genap 

berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas 

umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak akan tetap diajukan ke 

sidang anak hal ini sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
23

 Selanjutnya dalam hal anak 

belummencapai umur 12 tahun yang telah melakukan atau diduga melakukan suatu 

tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan,akan mengambil 

keputusan untuk menyerahkanan kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya 

didalam suatu program pendidikan dan pembinaan pada instansi pemerintah atau 

lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang secara khusus menangani 

bidang kesejateraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012  

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 

65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum 

Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.jika dalam perkara dewasa usia 18 tahun ke atas 

maka disetiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun 

dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali. 

Tujuan penting dari peradilan anak adalah untuk memajukan kesejahteraan 

anak (menghindari hukuman semata-mata sanksi) dan menekankan prinsip 

proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada keseriusan pelanggaran hukum, tetapi 

juga pelanggaran terhadap anak). Keadaan pribadi, seperti status sosial, keadaan 

keluarga, kehilangan. 

23 Mahir Sikki Z.A,”sekilas tentang sistem peradilan pidana anak”,diakses dari 
http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak, 

pada tanggal 29 september 2020 pukul 12.30 

http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak
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G. Metode penelitian 

 
1. Jenis penelitian 

 

Penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian hukum yang 

bersifat empiris.Penelitian empiris adalah Suatu metode penelitian hukum 

yang berperan untuk benar-benar memahami hukum dan mengkaji  cara 

kerja hukum dalam masyarakat melalui pemeriksaan hukum yang 

sebenarnya atau berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh secara obyektif di 

lapangan terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Ahli 

dan ulama. Data, informasi, dan pendapat yang diperoleh dari wawancara 

atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, berdasarkan 

identifikasi hukum dan validitas hukum, sasaran perilaku pelaku 

pelanggaran anak. 

2. Pendekatan Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan 

sosiologi (sociological statue approach) 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 
 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang 
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berupa peraturan perundang- undangan sebagai bahan acuan 

dasar dalam melakukan sebuah penelitian. Pendekatan perundang- 

undangan (statute approach) di gunakan untuk meneliti suatu 

peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih 

terdapat beberapa kekurangan atau malah dapat menyuburkan 

praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis ataupun dalam 

pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan 

menelaah segala peraturan perundang-undangan yang bersangkut 

paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. 

Pendekatan perundang- undangan ini akan dilakukan dengan 

mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar 

dengan Undang- Undang, atau antara Undang- Undang yang satu 

dengan Undang-Undang yang lain. 

b. Pendekatan Kasus (case approach) 

 

Pendekatan Kasus (case approach) adalah Suatu metode 

penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba mengkonstruksi 

argumen hukum dari sudut pandang kasus-kasus tertentu yang terjadi 

di tempat, tentunya kasus-kasus tersebut sangat erat kaitannya 

dengan kasus atau kejadian hukum yang terjadi di tempat. Oleh 

karena itu, metode jenis ini biasanya ditujukan untuk menemukan 

nilai kebenaran dan mencari jalan keluar terbaik dari peristiwa 

hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan. 
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Metode ini dilakukan dengan menganalisis kasus yang terkait 

dengan masalah hukum yang dihadapi. Kasus yang ditinjau adalah 

yang telah diselesaikan oleh pengadilan. Isi utama kajian dalam 

setiap putusan adalah hakim mempertimbangkan pertimbangan 

dalam membuat putusan sehingga dapat dijadikan dalil untuk 

menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi.. 

c. Pendekatan Sosiologi (sociological statue approach) 

 

Pendekatan sosio-legal merupakan Kombinasi metode dalam 

rumpun ilmu sosial (termasuk ilmu politik, ekonomi,  budaya, 

sejarah, antropologi, komunikasi, dan banyak ilmu lainnya), dan 

kombinasi metode yang dikenal dalam hukum (misalnya, prinsip 

penelitian, doktrin) dan hierarki perundang-undangan . Oleh karena 

itu, pendekatan hukum sosial menjadi satu konsep konsolidasi. 

Baik dalam penelitian hukum, penelitian, maupun saat 

mengutarakan pendapat hukum, metode ini sering digunakan. Meski 

demikian, hukum sosial tampaknya masih belum banyak dikenal, 

karena sebagai sebuah konsep dalam pendidikan hukum, hukum 

sosial belum diajarkan atau diperkenalkan secara khusus. 
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Pendekatan sosio-legal ini merupakan upaya untuk lebih jauh 

menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak 

mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, 

melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan 

pemberlakuannya. Pendekatan yang sifatnya kombinatif demikian, 

justru diharapkan dapat memperkuat upaya pencarian atas 

kebenaran, penjelajahan atas masalah yang terjadi serta berupaya 

menemukannya untuk upaya yang lebih kreatif dan membebaskan. 

Pendekatan sosio-legal, dari sudut konsep yang demikian, pula 

merupakan pendekatan yang membebaskan Dalam mengkaji suatu 

masalah hukum, manfaat dari pendekatan sosio-legal adalah 

membantu untuk memahami dan memberikan konteks konfigurasi 

sosial dan politik yang mempengaruhi hukum dan pelaksanaannya. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya merupakan upaya 

mengembangkan doktrin hukum. 

 

3. Jenis dan Sumber Data 

 
a. Data Primer 

 

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek 

penelitian di lapangan tentang tata cara penyidikan, baik dalam proses 

penangkapan, pemeriksaan hingga penahanan. Penulis akan mengakaji dan 

meneliti sumber data yang diperolehdari hasil wawancara responden, dalam 

hal ini adalah pihak- pihak yang dengan para pihak yakni unit perlindungan 

perempuan dan anak (PPA) Polrestabes palembang,Penyidik Polda Sumsel 

serta Pihak yang terkait lainnya. 
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b. Data Sekunder 

 
Data Sekunder, yaitu data yang ada dan sudah tersedia dari berbagai macam 

sumber yang menjadi pendukung data primer yakni pada pengadilan anak 

ataupun jajaran yang terlibat pada proses diversi. 

Bahan Hukum 

 
a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. 

hukum primer bersumber dari: 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- 

Undang Hukum Acara Pidana 

2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

4. Peraturan Makhkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 

b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 

mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, 

dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum 

sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan 

dokumen yang tidak resmi yang berkaitan denga proses penyelesaian diversi. 
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c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk serta 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam  berbagai 

referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

3. Tekhnik Pengumpulan Data 

 

a. Teknik Wawancara (interview) 

 
Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam dengan 

responden/narasumber yang telah ditentukan (deep interview).yakni 

melakukan wawancara dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak  

(PPA) Polrestabes Palembang, penyidik Polda Sumatera Selatan dan para 

pihak yang terkait dalam penyelesaian kasus ini 

b. Studi Kepustakaan 

 

Yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa data-data dan 

dokumen yang telah ada, peraturan perundang-undangan terkait, serta 

penelahaan beberapa literatur yang relevan penelitian ini,atau dengan kata lain 

dengan menggunakan studi dokumentasi dengan melakukan serangkaian 

kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku- 

buku atau referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan 

informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan 
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4. Lokasi Pengumpulan Sampel Penelitian 
 

Pengambilan sampel akan dilakukan di unit pemberdayaan perempuan dan 

anak (PPA) Polrestabes Palembang Jalan Gub H Bastari,8 Ulu,Palembang 

Sumatera Selatan 

5. Tekhnik Pengumpulan Sampel 

 
Tekhnik sampel yang digunakan dalam penulisan hukum ini, yaitu 

purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan menunjuk atau 

memilih berdasarkan tujuan penulisan penelitian. Penelitian akan dilakukan 

selain dengan cara dokumentasi terhadap segala dokumen yuridis tetapi juga 

wawancara bersama beberapa orang narasumber yang menjadi populasi utama. 

.maksdunya ialah sampel dipilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan 

keyakinan bahwa sampel yang di ambil mewakili seluruh populasi dalam 

penelitian skripsi perempuan dan anak (PPA) Polretabes Palembang. 

6. Analisis Data 
 

Dalam menganalisis data dilakukan secara kumulatif dengan disusun serta 

dianalisis secara kualitatif yakni dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan 

dari penelitian di lapangan kedalam bentuk penjelasan yang tersusun secara 

sistematis sehingga memiliki arti dan memperoleh kesimpulan. maka Dari hasil 

analisis tersebut dapat disimpulkan dengan baik dan benar. 
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7. Tekhnik Penarikan Kesimpulan 

 

Penarikan kesimpulan secara induktif yaitu Cara berpikir berdasarkan fakta 

umum, kemudian menarik kesimpulan tertentu, kemudian mendeskripsikan data 

secara deskriptif dan rinci, sehingga peneliti dan pendengar / pembaca dapat 

memahami dengan jelas masalah dan topik penelitian yang dijelaskan oleh 

penulis.Sampel penelitian ini adalah Unit Perempuan dan Anak (PPA) 
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