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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Gambaran Umum Polrestabes  Semarang 

Polrestabes Semarang terletak di  Jl. Dr. Sutomo  No.19. Wilayah 

hukum Polrestabes Semarang membawahi 14 (empat belas) Polsek tipe Urban 

dan 1 (satu) Kepolisian Kawasan Pelabuhan setingkat Polsek serta 4 (empat) 

Sub Sektor Polsek yang 2 (dua) ditingkatkan menjadi Sektor dengan jumlah 

anggota Polri Polrestabes Semarang sebanyak 2.974 personil. Kepolisian 

Polrestabes Semarang mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani 

masalah tindak pidana termasuk tindak pidana yang melibatkan anak-anak 

sebagi pelakunya.  

Polrestabes Semarang sesuai dengan ketentuan diatas, bertugas 

menjalankan tugas pokok kepolisan negara Republik Indonesia sebagaimana 

perumusan Tugas Pokok Polri yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: 

1. Selaku alat Negara Penegak Hukum memelihara serta meningkatkan 

tertib Hukum. 

2. Selaku alat Negara yang memelihara stabilitas keamanan dalam 

negeri. 

3. Melaksanakan Tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia 

selaku Pelindung Pengayom dan Pelayan masyarakat bagi tegaknya 

peraturan perundang-undangan. 
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4. Bersama-sama dengan komponen Instansi Pemerintahan lainnya 

membina ketentraman masyarakat dalam wilayah Negara 

RepublikIndonesia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban 

masyarakat.  

5. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang 

untuk kepentingan bersama. 

6. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Undang-undangserta 

pemerintah. Berdasarkan penjelasan diatas tentang tugas dan 

tanggung jawab, pihak kepolisian memiliki wewenang untuk 

menangani kasus tindak pidana.  

Adapun visi dan misi Polrestabes Semarang sebagai berikut47 : 

1. Visi  

Terwujudnya pelayanan masyarakat dalam upaya hukum dan 

terpeliharanya keamanan dan kertiban masyarakat di wilayah hukum 

Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

2. Misi  

a.  Meningkatkan Sumber Daya Resort Kota Besar Semarang 

untuk tampil sebagai sosok pelayanan dalam penegakan hukum 

sesuai perkembangan dan tantangan yang dihadapi; 

b. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat 

menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya 

                                                        
47 Sumber: restabes-smg.jateng.polri.go.id/ 
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meningkatkan kesadaran hukum mayarakat dan mewujudkan 

kemitraan; 

c. Memelihara solidaritas institusi Polrestabes Semarang dari 

berbagai hal yang merugikan organisasi; 

d. Memelihara keamanaan dan ketertiban masyarakat dengan tetap 

berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya; 

e. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten 

berkesinambungan, professional, dan transparan dengan 

mengedepankan dan menjujung tinggi HAM serta bekerja sama 

dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara 

kamtibmmas; 

f. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran 

serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam 

pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah; 

g. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang 

untuk mengutrangi adanya penyimpangan; 

h. Mengelola secara professional, transparan akuntabel dan modern 

seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas 

polisi. 

Di bawah ini dipaparkan tabel jumlah kasus tindak pidana secara umum 

yang ditangai oleh Polrestabes Semarang pada tahun 2015-2017: 
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Tabel 3.1. 
Jumlah Kasus Tindak Pidana Secara Umum di Polrestabes 

 

Jumlah Perkara Pidana yang Ditangani Polrestabes 
Semarang Tahun 2015-2017 

2015 174 

2016 116 

2017 83 

Sumber : Polrestabes Semarang 

Tabel tersebut merupakan jumlah kasus yang ditangani oleh Polrestabes 

Semarang dari tahun 2015-2017 yang menujukkan perkara pidana secara 

umum. Jumlah tabel diatas setiap tahunnya cenderung menurun.  Pada tahun 

2015 Polrestabes Semarang sudah menangani kasus pidana umum sebanyak 

174 kasus. Tahun 2016 terdapat kasus sebanyak 116 kasus . Pada tahun 2017 

jumlah kasus tindak pidana secara umum yang ditangani terdapat sebanyak 

83 kasus. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa kejahatan dapat menurun 

apabila masyarakat dapat bekerjasama dengan pihak penegak hukum dan 

memiliki keasadaran untuk memberikan perhatian kepada keluarga, maupun 

lingkungan sekitar. 
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B. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan 

Bermotor dengan Kekerasan (Pembegalan) yang Dilakukan Anak di 

Bawah Umur 

Sebelum mebahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (pembegalan) yang 

dilakukan Anak di bawah umur,  dalam penelitian ini akan disajikan contoh 

kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan 

(pembegalan) yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dan diperiksa di 

Polrestabes Semarang. Tindak  pidana ini dilakukan oleh: 

Nama Tersangka   : FY Bin EY 

Tempat tanggal lahir  : Semarang, 13 Februari 2000 

Jenis Kelamin    : Laki-laki  

Agama     : Islam 

Kewarganegaraan    : Indonesia 

Suku    : Jawa  

Pendidikan Terakhir   : SD Kelas VI keluar 

Pekerjaan     : Kernet truk 

Status Perkawinan    : Belum Kawin 

Tempat Tinggal    : Semarang Barat  

Perkara tersebut diterima oleh pihak kepolisian Polrestabes Semarang 

pada tanggal 24 September 2017 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/30/IX/ 

2017/PoldaJtg/Restabes smg/sek tugu. 
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Posisi kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan 

kekerasan (pembegalan) yang dilakukan anak dibawah umur sebagai berikut : 

a. Bahwa sekitar pada tanggal 21 September 2017 sekitar jam 17.00 wib 

seorang teman dari tersangka  datang kerumahnya. Sesampai dirumah 

tersangka, tersangka mengajak temannya membeli minum-minuman 

keras jenis ciu. Kemudian tersangka dan temannya membeli minuman 

keras satu liter ciu, karna pada saat itu orang tua tersangka sedang tidak 

ada dirumah, maka minuman tersebut diminum dirumahnya. 

b. Sekitar jam 18.30 wib tersangka bersama temannya pergi kepantai maron 

dengan tujuan untuk bertemu temannya yang lain untuk mencari kerang, 

karena kegemaran tersangka mencari kerang maka tersangka membawa 

parang dari rumahnya untuk mencongkel kerang, dengan mengendarai 

sepeda motor Honda Spacy menuju pantai Maron dengan berboncengan 

yang didepan tersangka sedangkan yang dibelakang adalah temannya.  

c. Namun sesampainya di pantai Mmaron tidak bertemu dengan temannya 

yang lain untuk mengabil kerang. Karena tersangka tidak bertemu 

dengan temannya yang lain, tersangka dan temannya berinisiatif  pergi ke 

Perumahan Graha Padma untuk nongkrong disana. Kemudian tersangka 

dan temannya melihat 4 (empat) orang anak sedang duduk-duduk 

didepan SMA Karang Turi, lalu temannya mempunyai ide untuk 

meminta barang-barang dengan paksa dan tersangka menyetujui dengan 

ide tersebut. 
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d. Kemudian tersangka dan temannya mendatangi korban dan berhenti 

disebelah motor Honda Vario milik korban, lalu teman tersangka turun 

dari sepeda motor pura-pura menanyakan “jalan ke pantai Maron lewat 

mana?”, kemudian dijawab oleh korban.  

e. Kemudian teman tersangka mendekati tersangka untuk meminta parang 

yang dibawanya dari rumah, lalu kembali lagi mendekat ke korban 

sambil mengayun-ayunkan parang dengan tujuan untuk menakut-nakuti, 

lalu teman tersangka meminta HP kepada milik korban yang pertama, 

kedua, ketiga diberikan namun yang ke empat tidak memberikan, 

sehingga teman tersangka menyerempetkan parang tersebut ke pinggang 

sebelah kiri korban. 

f. Kemudian korban menyerahkan HPnya, jadi total seluruh HP yang 

diminta oleh temen tersangka 4 buah, karena sudah mendapatkan barang 

teman tersangka mengajak kabur, namun  sebelum meninggalkan tempat 

kejadian tersangka melihat kunci sepeda motor milik korban tergeletak 

ditanah. 

g. Lalu diambilnya dan diserahkan kepada temannya, kemudian tersangka 

tersangka diberi 2 (dua) buah HP dari hasil kejahatannya, setelah itu 

tersangka pulang dengan mengendarai sepeda motor milik temannya, 

sedangkan teman tersangka mengendarai motor milik korban.  

h. Keesokkan harinya sepeda motor telah dijual oleh teman tersangka 

dengan harga Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 

tersangka mendaptkan bagian Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus 
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ribu rupiah) tersangka menjual satu HP hasil curian seharga Rp.300.000,- 

(tiga ratus ribu rupiah). 

i. Atas hilangnya sepeda motornya, korban melaporkan kepihak berwajib 

sambil memberikan informasi bahwa temannya telah hafal plat nomor. 

Korban saat kejadian kejahatan temannya mencatat plat nomor yang 

dikendari oleh tersangka. Maka petugas Kepolisian menindak lanjuti 

laporan korban. Namun sebelum dicari polisi teman tersangka pergi ke 

Jakarta dan tersangka, menyusul dengan berpamitan kepada orang tuanya 

bekerja bangunan. 

j. Bahwa setelah empat bulan di Jakarta, tersangka pulang kerumah dan 

bekerja lagi dengan ayahnya sebagai kernet truk sedangkan temannya 

masih di Jakarta. Kemudian pada bulan Februari 2018 temannya pulang 

kerumah. Karena pihak Kepolisian mengetahui teman tersangka sudah 

berada dirumah, maka pada tanggal 4 Maret 2018 teman tersangka 

tertangkap. Atas hasil pengembangan teman tersangka ditangkap dan 

dibawa oleh ke Polsek Tugu untuk mempertanggung jawabkan atas 

tindakannya, Saat di BAP tersangka tidak didampingi oleh penasehat 

hukum, namun didampingi oleh ibunya.  

Pencurian adalah kejahatan yang telah terjadi dari zaman dahulu hingga 

saat ini. Perkembangan zaman membuat para pelaku kejahatan semakin 

membahayakan bagi masyarakat sekitar. Sering sekali pelaku melukai korban 

bahkan sudah banyak korban yang mengalami hal tersebut. 
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Tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan 

bermotor atau masyarakat sering menyebutnya dengan begal adalah suatu 

tindakan perampasan benda milik orang lain dengan suatu tindakan 

kekerasan. Pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor tidak hanya 

dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga anak-anak yang masih dibawah 

umur. Para pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan melakukan aksinya 

tidak memandang usia korban pencurian dengan kekerasan tersebut. 

Perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi 

korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak 

pidana. 

Tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan 

merupakan suatu hal kejahatan yang tidak hanya merampas harta benda 

melainkan juga mengancam nyawa atau dapat melukai tubuh  seseorang. Para 

pelaku pencurian tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan demi 

mendapatkan barang hasil curiannya. 

 Dalam hasil wawancara dengan KASUBNIT 2 IDIK V Bapak Dirga A. 

S.Trdijelaskan bahwa: 

Penegakan hukum tindakan pidana pencurian kendaraan dengan 
kekerasan yang dilakukan anak dibawah umur dilakukan dengan 
berbagai upaya pendekatan. Sangatlah penting agar dalam menangani 
kasus yang terjadi masyarakat bekerjasama kepada pihak penegak 
hukum untuk menangani tindakan pencurian kendaraan dengan 
kekerasan,karena dari masyarakatlah suatu kejahatan yang terjadi di 
masyarakat dapat diatasi dengan cepat oleh penegak hukum.48 
 

                                                        
48 Hasil Wawancara dengan KASUBNIT 2 IDIK V Bapak Ipda Dirga A. S.Tr.K pada tanggal 20 

Januari 2018 
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Adapun tabel kasus tentang Penegakan hukum tindak pidana pencurian 

yang dilakukan oleh Anak: 

Tabel 3.2. 
Data Pelaku Kejahatan Pencurian yang dilakukan Anak di Bawah Umur 

Tahun 2015-2017 
 

NO UMUR JUMLAH 

1 15-19 Tahun 4 

2 15-19 Tahun 4 

3 15-19 Tahun 2 

Sumber : Polrestabes Semarang 

Dari jumlah tabel diatas dapat dilihat jumlah pelaku kejahatan 

pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Anak dibawah umur dari tahun 

2015 terdapat sebanyak 4 kasus, Tahun 2016 kasus yang dilakukan anak 

dibawah umur 4 kasus, dan tahun 2017 kasus kejahatan dibawah umur makin 

menurun yaitu terdapat 2 kasus. Dengan demikian, dilihat dari tahun 2015-

2017 kasus kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur khususnya mereka 

yang melakukan pencurian dengan kekerasan angkanya cenderung  menurun. 

Perkara anak yang melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan 

dapat menurun karena adanya kerjasama dari masyarakat kepada penegak 

hukum agar tercipta lingkungan yang baik dimasyarakat. 

Dalam kasus tindak pidana anak sebagai pelaku haruslah mendapatkan 

perlakuan khusus bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan 

dengan hukum dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Dalam 

menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus 
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memperhatikan kondisi anak yang juga berbeda dari orang dewasa. Sifat 

dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, dan kedudukan anak di 

masyarakat yang masih membutuhkan  perlindungan dapat dijadikan dasar 

untuk mencari suatu solusi alternative bagaimana menghindarkan anak dari 

suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan 

stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. 

Dari hasil wawancara dengan KASUBNIT 2 IDIK V Polrestabes 

Semarangdijelaskan bahwa: 

Penegakan hukum  tindak pidana pencurian dengan kekerasan  
dilaksanakan melalui proses penyidikan untuk membuktikan apakah 
anak  melakukan tindak pidana atau tidak. Caranya pertama-tama 
adalah dengan dilakukannya proses pencarian identitas  pelaku 
pencurian dengan  kekerasan tersebut. Apabila terbukti  yang 
melakukan  tindak pidana seorang  anak maka akan diproses 
berdasarkan peradilan pidana anak, dan dari segi hak-hak pelaku 
pencurian dengan kekerasan yang masih sekolah, dari pihak kepolisian 
memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan sekolah dengan 
didampingi oleh penyidik49.  
 
Senada dengan pendapat KASUBNIT 2 IDIK V Polrestabes Semarang, 

staf dari BAPAS menyatakanbahwa: 

BAPAS sebagai insitusi yang diberi kewenangan untuk mendampingi 
pelaku tindak pidana yang masih berstatus anak diwajibkan 
mendampingi selama proses penyidikan dilakukan, termasuk dalam 
kasus pencurian kendaraan bermotor50. 
 
Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan KASUBNIT 2 IDIK V 

Polrestabes Semarang tentang dasar hukum untuk memproses kasus tindak 

                                                        
49Hasil Wawancara dengan KASUBNIT 2 IDIK V Bapak Ipda Dirga A. S.Tr.K pada tanggal 20 

Januari 2018 
50Hasil  Wawancara  dengan Pejabat BAPAS Bapak Didik Risdiyanto S.H, Penata III/C pada 

tanggal 31 Juni 2018 
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pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan) yang dilakukan anak 

adalah sebagai berikut: 

Proses penegakan hukum untuk anak  sendiri  mengacu pada Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Untuk dasar hukum pidananya secara materiil mengacu  pada pasal 365 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut Undang-Undang 
Sistem Peradilan Anak, untuk tindak pidana yang dipidana kurang dari 
7 tahun, proses penegakan hukum terhadap anak  harus melalui proses 
diversi.51 

  
 Sejalan dengan hal itu, dari hasil wawancara dengan BAPAS diperoleh 

keterangan sebagai berikut: 

 Mengenai dasar hukum yang digunakan untuk memproses kasus pidana 
yang dilakukan anak pelaku mengacu pada Undang-undang 11 Tahun 
2012 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang No. 35 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini adalah untuk menjamin 
terpenuhinya hak anak tersebut melalui penerapan diversi.52 

 
Mengenai proses Diversi, KASUBNIT 2 IDIK V Polrestabes Semarang 

menyatakan pendapatnya sebagai berikut: 

Diversi sendiri dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu 
kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik 
kembali melalui jalur non-formal dengan melibatkan sumber daya 
masyarakat.Diversi berupaya  memberikan keadilan terhadap anak yang 
telah terlanjur melakukan tindak pidana. Namun karena tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan, pidananya di atas 7 (tujuh) tahun, dalam hal 
ini Diversi tidak selalu digunakan karena harus melihat beberapa faktor 
penentu sebelum dilakukannya diversi, salah satunya ialah masa 
penjatuhan hukuman, dan adanya kesepakatan dua belah pihak antara 
pelaku dan korban.53 
 
Menurut hasil wawancara dengan BAPAS mengenai diversi: 

                                                        
51Hasil Wawancara dengan KASUBNIT 2 IDIK V Bapak Ipda Dirga A. S.Tr.K pada tanggal 20 

Januari 2018 
52Hasil  Wawancara  dengan Pejabat BAPAS Bapak Didik Risdiyanto S.H, Penata III/C pada 

tanggal 31 Juni 2018 
53Hasil Wawancara dengan KASUBNIT 2 IDIK V Bapak Ipda Dirga A. S.Tr.K pada tanggal 20 

Januari 2018 
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Diversi perlu diterapkan dalam kasus pidana anak mengingat ketentuan 
tersebut sudah diatur didalam Pasal 7 ayat (1) Undang- undang No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak  yang mewajibkan upaya 
diversi untuk diupayakan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan perkara pidana anak.54 
 
Selanjutnya mengenai jenis tindak pidana pencurian dengan kekerasan 

menurut KASUBNIT 2 IDIK V Polrestabes Semarang: 

Pencurian dengan kekerasan bukanlah gabungan antara tindak pidana 
pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan. 
Dalam hal ini dia adalah keadaan yang berkualifikasi dimana ada suatu 
keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian 
dengan kekerasan, yani sebuah pencurian yang dilakukan dengan 
menggunakan kekerasan.55 
 
Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada 

Pasal 365 KUHPidana ayat (1): 

1. Pencurian, yang: 
2. Didahului atau disertai atau diikuti 
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan  
4. Terhadap orang 
5. Dilakukan dengan maksud untuk: 

a. Mempersiapkan atau 
b. Memudahkan atau 
c. Dalam hal tertangkap tangan  
d. Untuk memungkinkan melarian diri bagi dirinya atau peserta lain 
e. Untuk tetap menguasi barang yang dicuri. 

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian Pasal 365 ayat (2) KUHP 

adalah sebagai berikut: 

1. Unsur-unsurnya sama dengan Pasal 365 ayat (1) di atas, hanya 

ditambahkan unsur: 

a. Waktu malam 

                                                        
54Hasil  Wawancara  dengan Pejabat BAPAS Bapak Didik Risdiyanto S.H, Penata III/C pada 

tanggal 31 Juni 2018 
55Hasil Wawancara dengan KASUBNIT 2 IDIK V Bapak Ipda Dirga A. S.Tr.K pada tanggal 20 

Januari 2018 
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b. dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, 

c. di jalan umum, 

d. dalam kereta api yang sedang berajalan. 

e. Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih 

f. Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci palsu, 

perintah palsu, jabatan palsu. 

g. Unsur mengakibatkan luka berat pada korban. 

2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama  

Untuk tindak pidana pencurian Pasal 365 ayat (3) dan (4) KUHP 

ditambahkan dengan unsur matinya orang akibat perbuatan itu, maka 

dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan unsur diatas 

ditambah atau diperberat dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 

atau paling lama dua puluh tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau 

mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. 

Sementara dari wawancara yang dilakukan Peneliti,BAPAS memberikan 

keterangan sebagai berikut : 

Dalam tindak kejahatan yang dilakukan anak tidak selalu dapat 
dilakukan diversi karena dari keluarga korban beberapa menolak diversi 
karena alasan kesalahan pelaku telah merugikan bagi korban pelaku 
pencurian dengan kekerasan, namun proses diversi tetap diupayakan 
terlebih dahulu mengingat hak anak dijamin oleh Undang-undang.56 
 

Ada kesulitan penerapan diversi pada anak dalam kasus pembegalan 

disebabkan karena pembegalan atau tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor dengan kekerasan adalah tindak pidana yang diancam pidana lebih 

                                                        
56Hasil  Wawancara  dengan Pejabat BAPAS Bapak Didik Risdiyanto S.H, Penata III/C pada 

tanggal 31 Juni 2018 
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dari 7 tahun penjara. Adapun diversi merupakan  proses mendamaikan pihak 

pelaku dan korban.  Proses diversi dapat berlaku apabila ancaman hukuman 

dibawah 7 tahun,  apabila anak tersebut belum melakukan  tindak pidana 

sebelumnya atau recidive. Dalam pengertian dan tujuan diversi (Pasal 6) 

menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari 

prosesperadilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan : 

a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak 

b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan 

c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan 

d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan 

e. Menanamkan rasa tanggung jawab lepada Anak 

Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Diversi wajib 

dilaksanakan di setiap tingkatan pemeriksaan, baik padatingkat penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib 

diupayakan diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang 

dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, bukan merupakan 

pengulangan tindak pidana, dan dilakukan terhadap anak yang berusia 12 tahun 

keatas. 

Adapun dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 

dinyatakan bahwa hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk: 

a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, 

b. Penyerahan kembali kepada kepada orang tua/Wali, 
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c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan 

atau 

d. LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 

(tiga) bulan, atau 

e. Pelayanan masyarakat. 

Apabila dilakukan diversi, maka hasil kesepakatan sebagaimana tersebut 

diatas dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh 

semua pihak. Untuk selanjutnya hasil Kesepakatan Diversi disampaikan oleh 

atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan 

ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Implikasi yang 

diharapkan dalam pengaturan Diversi adalah berkurangnya jumlah anak yang 

masuk dalam proses peradilan pidana; peningkatan penyelesaian kasus anak 

dengan mengutamakan restorative justice dan diversi; meningkatnya partisi 

publik dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum; dan 

meningkatnya peran advokat dalam kasus-kasus anak di pengadilan.   

Terhadap perkara yang melibatkan anak di bawah umum yang tidak 

dapat dilakukan diversi, maka kasus tersebut dilanjutkan untuk diadakan 

penyelidikan dan penyidikan yang diperlukan. Adapun  pengertian Penyidikan 

dalam Pasal 1 butir 2 dalam KUHAP adalah: 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. 
 
Proses penyidikan untuk kasus pembegalan atau pencurian kendaraan 

bermotor yang dilakukan anak dilakukan oleh reserse mobil atau disebut 
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resmob untuk menemukan dan menangkap pelaku.Menurut Bapak Dirga A., 

S.Tr.k KASUBNIT 2 IDIK V: 

Jika untuk kasus anak tidak dapat dilakukan diversi, maka proses 
selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Bahwa dalam 
proses penyidikan,  pihak kepolisian melakukan  kegiatan penyelidikan 
ini antara lain observasi, wawancara, pembuntutan, dan penyamaran. 
Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk pengumpulan bukti. 
Adapun proses penyidikan dilaksanakan untuk mengetahui apakah  
pelaku tindak pidana adalah seorang anak atau orang dewasa yang 
melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Bahwa secara 
umum proses penyidikan anak dan orang dewasa itu sama saja, hanya 
saja yang membedakan pelaku tindak pidana anak harus di dampingi 
oleh anggota PPA dan kuasa hukum, sedangkan orang dewasa dapat 
didampingi oleh kuasa hukum saja57. 

 

Dengan demikian, dalam realita, proses penegakan hukum untuk kasus 

pembegalan terhadap anak di Polrestabes adalah sama dengan kasus pencurian 

kendaraan bermotor dengan kekerasan pada umumnya yakni dengan 

melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan.  

Namun disisi lain penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari 

Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS. Berikut hasil wawancara dengan 

pihak BAPAS: 

Pembimbing Kemasyrakatan memiliki salah satu tugas yaitu membantu 
penyidik, penuntut dan hakim dalam perkara anak.Dalam kasus ini 
BAPAS SEMARANG selama 3 tahun terakhir telah menangani perkara 
pencurian dengan kekerasan sebanyak 10 (sepuluh) kasus. Dalam 
menangani perakara pidana anak BAPAS akan selalu mengupayakan 
jalur diversi, namun berdasarkan pidana perkara anak yang terjerat 
dalam pasal yang pidananya lebih dari 7 tahun, terlebih perkara 
pencurian dengan kekerasan dengan  pidana penjara 9 tahun, maka jalur 
diversi dipertimbangkan kembali, karena dalam hal ini tidak dapat 
digunakan.58 

                                                        
57Hasil Wawancara dengan KASUBNIT 2 IDIK V Bapak Ipda Dirga A. S.Tr.K pada tanggal 20 

Januari 2018 
58Hasil  Wawancara  dengan Pejabat BAPAS Bapak Didik Risdiyanto S.H, Penata III/C pada 

tanggal 31 Juni 2018 
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Sedangkan jalannya proses penyidikan terhadap tersangka dibawah 

umur, dariBapak Dirga A., S.Tr.k KASUBNIT 2 IDIK V didapatkan informasi 

sebagai berikut: 

Dalam masa tahanan anak yang masih dibawah umur yaitu selama 7 hari 
perpanjangannya 8 hari  dan total selama 15 hari penyidik harus bisa 
melengkapi prsoses penyidikan tersebut, apabila penyidik tidak dapat  
menyelesaikan proses penyelidikan selama 7 hari dan perpanjangan 8 
hari maka pelaku tindak pidana harus dibebaskan demi hukum. Dalam 
proses penyidikan terhadap anak, terhadap pelakutetap mendapatkan 
hak-haknya untuk bersekolah dengan didampingi oleh anggota 
kepolisian.59 
 

Dalam setiap proses penegakan hukum terhadap anak, maka ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan. Berikut pendapat dari Bapak Dirga A., 

S.Tr.k KASUBNIT 2 IDIK V: 

Dalam proses penyidikan anak, identitas anak wajib dirahasiakan, 
demikian pula dalam tindakan lain di tingkat penyidikan berupa 
penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari 
tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan. Adapun tujan yang lain 
dalam penyidikan bagi anak adalah agar pemeriksaan berjalan dengan 
lancar. Dalam penegakan hukumnyapun di tingkat penyidikan, Penyidik 
tidak memakai seragam kepolisian dikarenakan pelaku tindak pidana 
adalah seorang anak.  

 
Selain merahasiakan identitas anak yang melakukan tindak pidana, hal 

lain yang perlu diperhatikan saat proses pemeriksaan tehadap anak menurut 

hasil wawancara adalah sebagai berikut: 

Saat memeriksa anak, maka petugas penyidik tidak boleh menggunakan 
atribut dinas. Dalam hal ini, petugas memakai pakaian sipil. Hal ini 
dilakukan sesuai dengan aturan dalam undang-undang. Selain itu, saat 
pemeriksaan juga dilakukan di ruang khusus yang disediakan yakni di 
PPA. Jadi untuk pemeriksaan terhadap anak, karena kebutuhannya juga 
harus dilakukan secara khusus.60 

                                                        
59 Hasil wawancara dengan KASUBNIT 2 IDIK V Bapak Ipda Dirga A. S.Tr.K  pada tanggal 20 

Januari 2018 
60Hasil wawancara dengan KASUBNIT 2 IDIK V Bapak Ipda Dirga A. S.Tr.K  pada tanggal 20 

Januari 2018 
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Saat proses penyidikan, pihak penyidik harus mengikuti kemauan anak 

untuk diintrograsi agar terjadi hubungan kooperatif antara anak dan penyidik, 

dan juga saat melakukan interograsi hanya dapat dilakukan disaat waktu pagi 

dan siang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diinformasikan oleh 

Penyidik: 

Saat kasus anak tidak dilakukan diversi, maka proses pemeriksaan 
berjalan sesuai dengan aturan umum yang ada dalam peraturan 
perundang-undangan, di mana akan dilakukan tahap penyelidikan dan 
penyidikan. Namun saat melakukan penyelidikan dan penyidikan, agar 
prosesnya berjalan dengan baik, maka Penyidik juga harus mengikuti 
kemauan anak untuk diinterograsi sehingga ada hubungan kooperatif 
antara anak dan penyidik dan pihak yang mendampingi, baik dari orang 
tua maupun BAPAS. Selain itu, saat melakukan interograsi hanya dapat 
dilakukan di waktu tertentu saja misalnya saat waktu pagi dan siang 
hari61. 
 
Untuk kasus yang diangkat dalam penelitian, terhadap kasusmemang 

tidak dilakukan diversi. Hal ini juga mengingat bahwa tindak pidana yang 

dilakukan pidananya lebih dari 7 tahun. Dengan demikian, dalam hal ini 

memang proses penegakan hukum tidak menggunakan upaya diversi. Namun 

untuk hal-hal lain, Penyidik tetap mengutamakan perlindungan terhadap anak, 

misalnya kewajiban menjaga kerahasiaan identitas anak dan terhadap anak 

tetap didampingi oleh orang tua serta petugas BAPAS Anak. 

Dengan tidak dilakukannya diversi, maka yang dilakukan adalah proses 

penegakan hukum pada umumnya yakni dengan melakukan penangkapan, 

penahanan serta memproses sesuai dengan ketentuan yakni dengan membuat 

                                                        
61Hasil wawancara dengan KASUBNIT 2 IDIK V Bapak Ipda Dirga A. S.Tr.K  pada tanggal 20 

Januari 2018 
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BAP tersangka dan kemudian menyerahkannya ke Penuntut Umum untuk 

dilanjutkan ke proses pemeriksaan di Pengadilan. 

C. Hambatan yang Ditemui Penyidik dalam Melakukan Penegakan Hukum 

terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan 

Kekerasan (Pembegalan) yang Dilakukan Anak di Bawah Umur 

Pada proses pemeriksaan di Unit RESMOB Polrestabes Semarang di 

lapangan ditemui beberapa hambatan dalam melakukan penegakan hukum 

terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan 

(Pembegalan) yang Dilakukan Anak di Bawah Umuryaitu hambatan internal 

dan eksternal.Secara umum hambatan yang ditemui dalam penyelesaian 

penengakan hukum kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah 

umur adalah sama dengan kasus pada orang dewasa.  

Beberapa hambatan tersebut antara lain, sesuai dengan hasil wawancara 

adalah sebagai berikut: 

Untuk hambatan yang ditemui  penyidik sendiri terutama adalah 
masalah waktu, karena masa waktu pemeriksaan terhadap anak lebih 
singkat daripada orang dewasa. Seringkali, jika anak masih sekolah, 
waktu pemeriksaan juga berbenturan dengan waktu sekolah anak. Jadi 
Penyidik justru harus menyesuaikan diri dengan waktu yang dimiliki 
anak. Untuk kasus yang diangkat memang anak sudah berstatus tidak 
sekioah, tapi umumnya kendala yang dihadapi adalah masa waktu 
pemeriksaan.62 
 
Selain waktu pemeriksaan, masalah jumlah personil juga menjadi 

kendala internal. Menurut hasil wawancara diperoleh informasi sebagai 

berikut: 

                                                        
62Hasil wawancara dengan KASUBNIT 2 IDIK V Bapak Ipda Dirga A. S.Tr.K  pada tanggal 20 

Januari 2018 
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Personil di unit PPA juga Penyidik anak jumlahnya terbatas. Untuk 
menjadi Penyidik anak diperlukan kualifikasi tertentu dan tidak semua 
penyidik dapat menjadi Penyidik Anak. Dengan banyaknya tugas yang 
lain, maka keterbatasan jumlah personil terkadang juga menjadi 
hambatan karena satu personil harus menyelesaikan banyak kasus 
sekaligus63.  
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka berikut kendala atau 

hambatan internal yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penegakan 

hukum untuk kasus pembegalan yang dilakukan anak di bawah umur:  

1. Keterbatasan waktu pemeriksaan  

Karena masa penahanya hanya sebentar, bahwa pemeriksaan awal 

1x24 jam harus membuktikan alat bukti bahwa pelaku melakukan 

tindak pidana atau tidak. Mekanisme pemeriksaan terhadap pelaku 

tindak pidana anak hanya diberikan waktu selama 7 hari dan tambahan 

waktu 8 hari untuk melengkapi berkas pemeriksaan.  

2. Proses pemeriksaan yang harus mengikuti jadwal pelaku tindak pidana 

yang biasanya masih berstatus pelajar, sehingga proses pemeriksaan 

tidak dapat berlangsung secara maksimal.  

3. Penyidik anak dalam Unit RESMOB sangat terbatas dan waktu yang 

diberikan sangatlah pendek, jadi semaksimal mungkin bagi penyidik 

menyelesaikan pemeriksaan bagi anak pelaku tindak pidana pencurian 

dengan kekerasan seoptimal mungkin. 

4. Karena masa penahan yang sebentar, dari waktu yang ditentukan 

membuat proses pemeriksaan tidak dapat berjalan maksimal. Proses 

                                                        
63Hasil wawancara dengan KASUBNIT 2 IDIK V Bapak Ipda Dirga A. S.Tr.K  pada tanggal 20 

Januari 2018 
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pemeriksaanpun juga mengalami sedikit kendala karena disesuaikan 

dengan jadwal pelaku yang masih pelajar. Sehingga para penyidik 

terkadang memiliki kendala karena alasan tersebut64. 

Jadi kendala yang ditemui oleh penyidik ialah faktor waktu yang sangat 

sebentar untuk proses pemeriksaan. Tentu dengan hal ini yang muncul 

persoalan bahwa sebenarnya mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan 

yang dilakukan oleh anak cukup sulit, terlebih jika Pelaku melakukan aksinya 

tidak sendirian melainkan berkelompok. 

Adapun untuk hambatan eksternal, umumnya hambatan tersebut adalah 

dari pelaku maupun hambatan teknis lainnya. Hambatan tersebut, sesuai 

dengan hasil wawancara adalah sebagai berikut: 

Hambatan eksternal umumnya adalah hambatan teknis, misalnya karena 
tempat tinggal Pelaku dan saksi-saksi yang jauh dari tempat penyidikan. 
Jika dalam kasus tersebut ada lebih dari seorang Pelaku, yang tempat 
tinggalnya berbeda-beda, maka Penyidik juga harus sering 
menyesuaikan waktu penyidikan. Karena hal ini, biaya yang dibutuhkan 
juga menjadi lebih besar. Demikian pula dalam hal jika saksinya 
banyak dengan tempat tinggal atau domisilinya yang saling berjauhan, 
maka hal ini juga sering menjadi kendala.65 
 
Mengenai hambatan internal dan eksternal penegakan hukum kasus 

pembegalan yang dilakukan oleh Anak, maka berikut dipaparkan hasil 

wawancara dengan pihak BAPAS. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, 

berikut kendala atau hambatan internal yang dihadapi oleh pihak BAPAS:  

Biasanya kesulitan yang dihadapi oleh BAPAS adalah masalah waktu, 
dimana proses pemeriksaan yang harus mengikuti jadwal pelakuyang 
biasanya masih berstatus pelajar, sehingga proses pemeriksaan tidak 

                                                        
64 Hasil wawancara dengan KASUBNIT 2 IDIK V Bapak Ipda Dirga A. S.Tr.K  pada tanggal 20 

Januari 2018 
65Hasil wawancara dengan KASUBNIT 2 IDIK V Bapak Ipda Dirga A. S.Tr.K  pada tanggal 20 

Januari 2018 
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dapat berlangsung secara maksimal. Kendala lain yang sering ditemui, 
pada umumnya proses mediasi yang dilakukan oleh BAPAS kepada 
keluarga pelaku dan korban tidak mendapatkan hasil yang maksimal 
karena dari pihak korban menolak untuk dilakukannya proses damai. 
Namun memang untuk kasus pembegalan, kendala utama adalah tidak 
dapat dilakukannya diversi.66 
 
Adapula hambatan eksternal yang ditemui oleh pihak BAPAS, 

diantaranya adalah hambatan dari pelaku dan dari pihak sekolah. Berikut 

hambatan tersebut: 

Hambatan eksternal dari Pihak BAPAS ialah menemukan kendala 
dimana pelaku masih berstatus pelajar dan diupayakan untuk bersekolah 
kembali, namun pihak dari sekolah yang bersangkutan menolak pelaku 
untuk bersekolah lagi ditempat tersebut, karena bagi pihak sekolah 
perilaku anak tersebut tidak dapat ditoleransi.67 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka hambatan eksternal yang 

ditemui pihak Penyidik dalam penegakan hukum kasus pembegalan terhadap 

anak di bawah umur adalah sebagai berikut: 

1. Pelaku dan Saksi 

Kesulitan yang timbul adalah dari pelaku, terlebih jika pelakunya 

lebih dari satu orang yang terletak di luar kota Semarang serta 

letaknya jauh dari Polrestabes Semarang. Hal ini terkadang membuat 

penyidik harus menyesuaikan diri untuk melakukan proses 

penyidikan. Jika pelaku kebetulan masih bersekolah, maka Penyidik 

juga harus menyesuaikan diri dengan hal tersebut yakni dengan 

melaksanakan penyidikan disesuaikan dengan waktu anak sekolah. 

Padahal terhadap anak, tidak boleh diperiksa saat malam hari. 
                                                        
66Hasil  Wawancara  dengan Pejabat BAPAS Bapak Didik Risdiyanto S.H, Penata III/C pada 

tanggal 31 Juni 2018 
67Hasil  Wawancara  dengan Pejabat BAPAS Bapak Didik Risdiyanto S.H, Penata III/C pada 

tanggal 31 Juni 2018 
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2. Domisili 

Dari domisili pelaku dan saksi yang tidak semua dari Semarang, 

penyidik mengalami kesulitan atau kendala biaya, karena untuk 

menghadirkan butuh biaya yang cukup besar. Ketidakhadiran saksi 

karena kendala jarak juga membuat penyidik terkadang harus 

mengatur waktu kembali. 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka sejalan dengan 

pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang menghambat 

Penegakan Hukum,  ada beberapa faktor yang dapat dipaparkan disini yaitu: 

1. Faktor hukum  

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak telah menentukan bahwa untuk kasus anak, yang dapat 

dilakukan upaya Diversi hanyalah terhadap tindak pidana yang 

dipidana kurang dari 7 tahun. Dalam kasus yang diangkat, karena 

kasusnya adalah kasus pencurian dengan kekerasan (pembegalan) 

yang dipidana 9 tahun, maka harus mengikuti ketentuan yang ada 

yakni tidak dilakukan upaya diversi. Seharusnya, walaupun peraturan 

perundang-undangan mengatur demikian, harus dilihat pula kasus 

perkasus, apakah memang kasus yang diperiksa adalah kasus yang 

sangat membahayakan agar kepentingan terbaik anak dapat tetap 

dilindungi. 

Selain itu, dari faktor undang-undang juga membatasi waktu 

pemeriksaan, sehingga aparat penyidik harus secara ketat melakukan 



73 
 

pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Terkadang 

ketentuan mengenai waktu ini juga mempengaruhi penegakan hukum 

karena banyaknya kasus yang harus ditangani oleh Penyidik. 

Pengaturan waktu yang lebih singkat untuk melakukan pemeriksaan 

terhadap anak memang dirumuskan dalam undang-undang dalam 

rangka melindungi anak, namun dalam realita, hal ini dapat 

mempengaruhi atau kendala berjalannya proses penegakan hukum. 

2. Faktor Penegak Hukum 

Dari faktor penegak hukum, ada keterbatasan jumlah personil di unit 

yang khusus menangani anak karena untuk memeriksa kasus anak, 

dibutuhkan Penyidik dengan kriteria tertentu.  

3. Faktor Masyarakat 

Dari faktor masyarakat, domisili atau tempat tinggal para saksi  dan 

pelaku yangjauh dari tempat pemeriksaanjuga dapat mempengaruhi 

penegakan hukum sehingga sering terhambat dengan masalah waktu. 

  


