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ABSTRACT 

College student’s response about diversionprocess on Children criminal justice system 

observed by Labelling theory 

(study on sociology students batch 2012 and criminal law students batch 2012) 

 

By 

Dina nadiah sari 

 

This research aims to understand College student’s response about diversion process on Child 

criminal justice system observed by Labelling theory. This research used descriptive method 

with qualitative approach. Research location in Lampung University, especially in sociology 

major batch 2012 and law major batch 2012. Informant in this research consist of 6 college 

students determined by purposive sampling. Data collection technique used indepth 

interview, literature review, and documentation. The result of this research is diversion 

process can helped children to improve themself be better and step by step they can get off 

from negative labell in society. 
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ABSTRAK  

TANGGAPAN MAHASISWA TERHADAP PROSES DIVERSI DALAM SISTEM 

PERADILAN PIDANA ANAK DILIHAT DARI PERSPEKTIF TEORI LABELING  

(Studi pada Mahasiswa Jurusan Sosiologi angkatan 2012 & Mahasiswa Hukum Pidana 

angkatan 2012) 

 

Oleh 

Dina Nadiah Sari 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan mahasiswa terhadap proses diversi 

dalam sistem peradilan pidana anak dilihat dari perspektif teori labeling. Metode penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi Penilitian di 

Universitas Lampung yang berfokus di Jurusan Ssosiologi angakatan 2012 dan Jurusan 

Hukum Pidana angkatan 2012. Informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang yang 

difokuskan pada tanggapan mahasiswa dilakukan dengan cara purposive sampling. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth Interview), 

studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggapan mahasiswa 

terhadap proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak dilihat dari perspekti teori 

labeling mengatakan bahwa proses diversi bisa membantu anak memperbaiki diri dan sedikit 

demi sedikit terhindar dari label negatif yang ada dimasyarakat. 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

 

A. Latar Belakang  

Anak merupakan salah satu aset bangsa yang harus dijaga, dimana anak-anak lah 

yang akan menlanjutkan pembangunan bangsa ini kedepan nya. Memelihara 

kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh 

diabaikan. Bahkan anak-anak juga mempunyai hak untuk memperoleh 

perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka 

berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas bermanfaat yang sama.  

Dijelaskan pada Gultom (2014:1) Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik 

anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau 

dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab 

atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial 

(Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).  

Masalah perlindungan anak ini, juga permasalahan kehidupan manusia. Disini 

yang menjadi obyek dan subyek pelayanan dalam kegiatan perlindungan anak 

sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Tindak pidana yang dilakukan anak juga 

dapat dipengaruhi oleh orang tua yang tidak memperhatikan atau mempengaruhi 

perkembangan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung 
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mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-

tindakan negatif, dan dikategorikan sebagai kenakalan anak.  

Anak melakukan kenakalan, dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan nya. 

Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan 

ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam bangsa dan negara. Perkembangan 

teknologi dan tingginya tingkat kriminalitas pada saat ini menimimbulkan 

pengaruh terhadap anak-anak. Dimana anak-anak dijadikan pelaku ataupun 

korban dalam tindak kriminalitas. Hal ini menyebabkan banyaknya anak yang 

telah dipenjara karena tindak pidana dengan kasus-kasus yang cukup berat 

diantara nya mulai dari pencurian, perjudian dan lain-lain.  

Pada penyelesaian kasus anak ini diselesaikan melalui mediasi dengan landasan 

musyawarah menuju kesepakatan damai. Adanya penyelesaian perkara diluar 

persidangan tentunya akan menyelesaian konflik yang terjadi akibat tindak pidana 

tersebut, karena ketika kedua pihak yaitu pelaku dan korban telah berdamai maka 

dengan sendirinya akan membebaskan rasa bersalah pada anak yang melakukan 

tindak pidana karena dari pihak korban telah memaafkan anak yang melakukan 

tindak pidana.  

Demikian Soetodjo (2010:1) menjelaskan, di Inggris dikenal dengan apa yang 

dikatakan hak prerogatif Raja sebagai parens patrie (melindungi rakyat dan anak-

anak yang membutuhkan bantuannya). Dengan demikian, dalam sejarah ikut 

campurnya pengadilan dalam kehidupan anak senantiasa ditujukan guna 

menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bahkan cenderung 
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membahayakan bagi anak, ekploitasi terhadap anak dan kriminalitas anak serta 

banyak lagi hal lainnya.  

Dibelanda juga terdapat dua tahap perkembangan, yaitu dimulai dibentuknya 

Wetboek van starfrecht Belanda tahun 1881, di mana dalam Undang-Undang 

tersebut dapat kita jumpai pasal-pasal yang mencerminkan seolah-olah anak yang 

belum berumur 10 tahun tidak dituntut hukum pidana apabila ia terbukti 

melakukan tindak pidana kejahatan, maka pelakunya diperintahkan masuk ke 

dalam rijksopvoedinghsgesticht (Lembaga Pendidikan Kerajaan) oleh Hakim.  

Soetodjo (2010:3) menjelaskan tentang tinjau sejarah terbentuknya pidana anak 

setara perkembangannya di Indonesia. Kurang lebih sejak tahun 1945 di Indonesia 

terutama di Jakarta, sebagai ibukota negara, sudah terbentuk Hakim Khusus yang 

mengadili anak-anak dengan dibantu oleh pegawai payuwana, tetapi penahanan 

pada umumnya pada umumnya masih disatukan dengan orang-orang dewasa. 

Tahun 1957, perhatian pemerintah terhadap kenakalan anak semakin membaik, 

terbukti dengan dikirimkannya beberapa ahli dari berbagai departemen ke luar 

negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut juvenile deliquency 

(kenakalan remaja) dimuka pengadilan. Adapun departemen yang dimaksud 

adalah Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman. Sekembalinya dari Luar negeri, 

makan dibentuklah agreement secara lisan antara ketiga instansi di atas untuk 

mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana.  

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang 

lebih memadai. Dalam Soetidjo (2010:3) dijelaskan pada tanggal 3 Januari 1997 

pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
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Pengadilan Anak , sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai 

dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perbedaan perlakuan di dalam 

hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara 

anak pada sidang pengadilan anak.  

Rasa damai dalam masyarakat dapat tercapai dan dikembalikan dalam kondisi 

semula seperti pada saat sebelum terjadinya tindak pidana. Berkaitan dengan 

perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyelesaian perkaranya dapat 

dilakukan diluar proses pengadilan, yaitu dinamakan diversi. Sebagaimana 

diketahui, anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam 

rangka mewujutkan sumber daya manusia yang berkualitas. Anak memerlukan 

pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, 

perkembangan fisik maupun mental dan sosial serta perlindungan dari segala 

kemungkinan yang akan membahayakan masa depan mereka. Sehingga anak 

merupakan insan yang sangat membutuhkan perlindungan.  

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh 

seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak ini pun dilakukan 

dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap 

pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik 

yang dibuat oleh sebuah negara. Tindak pidana yang dilakukan anak selalu 

menuai kritikan terhadap para penegakhukum yang oleh banyak kalangan dinilai 

tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadapanak yang bermasalah dengan 

hukum dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagaiorang dewasa dalam 

“bentuk kecil” yang melakukan tindak pidana. Beberapa hak-hak anak dalam 
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proses peradilan pidana perlu diberikan perhatian khusus, demi peningkatan 

perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-

hak yang lain nya).  

Pada hakikatnya anak tidak bisa melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan 

yang merugikan mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan 

penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, 

mengingat situasi dan kondisinya, khusus nya dalam peradilan pidana anak yang 

asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan 

peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang 

merugikan mental, fisik, dan sosial.  

Prilaku menyimpang atau prilaku pidana pada anak dapat menyebabkan suatu 

dampak sosial di masyarakat, yaitu anak tersebut akan diberi cap atau label 

apabila melakukan peilaku menyimpang ataupun prilaku pidana yang sudah 

berhubungan dengan pihak hukum. Pemberian cap atau label tersebut merupakan 

salah satu sanksi sosial yang ada di masyarakat. Hal seperti ini juga bisa 

berdampak kepada keseharian ataupun masa depan anak. Anak yang sudah 

diberikan cap atau label yang buruk cenderung lebih sulit untuk bersosialisasi 

dengan masyarakat sekitar.  

Dampak dari cap ataupun label seperti ini yang menyebabkan anak yang telah 

melakukan tindak pidana cenderung mengulangi kembali tindakan kriminalitas. 

Karena dampak yang mereka dapatkan dari pemberian cap ataupun labeling yang 

sudah ada di masyarakat. Pengaruh buruk dalam proses peradilan pidana pada 

anak juga dapat berupa trauma akibat perlakuan penegak hukum pada setiap 
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tahapan dan juga anak tersebut dapat dikeluarkan dari sekolah. Tindak para aparat 

hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan seharusnya harus lebih tegas, 

dimana anak yang melakukan tindak pidana bisa diselesaikan melalui jalur 

mediasi terlebih dahulu. Jalur mediasi ataupun jalur hukum yang bisa diterapkan 

untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana anak agar terhindar dari sanksi hukum.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tanggapan mahasiswa tentang proses diversi dalam sistem 

peradilan pidana anak dilihat dari prespektif teori labeling? 

2. Bagaimana penggunaan proses diversi agar anak yang melakukan tindak 

kriminalitas tidak terstigmatisasi oleh masyarakat sekitarnya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang muncul, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana tanggapan mahasiswa tentang adanya proses diversi dalam 

sistem peradilan pidana anak yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah 

hukum anak-anak yang melakukan tindak kriminalitas, dan juga bisa 

menyelamatkan anak-anak tersebut dari terstigmatisasi masyarakat. Dimana anak-

anak tersebut juga masih bisa melanjutkan masa depan tanpa harus menyandang 

status sebagai mantan narapidana.  
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D.  Manfaat penelitian 

Mengetahui bagaimana pentingnya proses diversi dalam sistem peradilan piadana 

anak sebagai salah satu Undang - Undang yang menyelamatkan masa depan anak-

anak, dan menyelamtkan anak-anak dari terstigmatisasi masyarakat sehingga 

anak-anak yang melakukan tindak kriminalitas bisa diselesaikan dengan cara 

kekeluargaan tanpa harus mendekam dipenjara.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Terhadap Tanggapan 

Menurut Rakhmat (2007:51) tanggapan adalah pengalaman tentang obyek, 

peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan.  

Sementara itu, Baron dan Paulus dalam Mulyana (2000:167) mengatakan persepsi 

adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan 

menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi 

perilaku kita.  

Menurut Mc Quail dalam Fitriyani (2011:36) bahwa tanggapan adalah suatu 

proses dimana individu berubah atau menolak perubahan sebagai tanggapan 

terhadap pesan yang dirancang untuk mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan 

perilaku.  

Tanggapan adalah hasil yang ingin dicapai dari sebuah proses komunikasi. Dalam 

proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, umpan balik 

akan terjadi dalam bentuk tanggapan sebagai akibat dari stimulus yang 

ditransmisikan. Hal ini, akan mempermudah proses pemahaman jika tanggapan 

yang muncul memiliki kesamaan kerangka berfikir yaitu kesamaan pengalaman 

dan pengetahuan yaitu pengetahuan antara komunikator dan komunikan.  
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(Effendy,1998:14) menjelaskan jika umpan balik secara verbal adalah tanggapan 

komunikan yang dinyatakan dengan kata-kata, baik secara singkat maupun secara 

panjang lebar. Sedangkan umpan balik secara nonverbal adalah tanggapan yang 

dinyatakan bukan dengan kata-kata melainkan dengan bahasa tubuh.  

Namun, sebuah persepsi tak akan muncul, jika alat indera manusia tidak diberi 

rangsangan terlebih dahulu. Seringkali manusia diberikan rangsangan yang sama 

namun tanggapannya berbeda-beda. Hal ini dikarenakan tak ada satu pun manusia 

di dunia yang persis sama dengan manusia lain, baik itu dari segi kemampuan alat 

indera, ataupun dari pengalaman sosial yang didapat dari lingkungan.  

Tanggapan sangat erat hubungannya dengan rangsangan sehingga apabila 

rangsangan timbul maka mungkin sekali diikuti oleh tanggapan. Perilaku yang 

muncul setelah stimulus ditransmisikan ke komunikan adalah sebuah bentuk 

tanggapan, tanggapan adalah hasil yang berupa perilaku yang timbul karena 

rangsangan.  

 

B. Tinjauan Terhadap Diversi  

Sebagaimana yang telah kita ketahui, proses diversi merupakan salah satu 

wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk 

mengambil tindakan meneruskan perkara atau mengehentikan perkara, mengambil 

tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimiliknya. Berrdasarkan hal 

tersebut terdapat suatu kebijakan apakah pekara tersebut diteruskan atau 

dihentikan.  
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Marlina (2010:1) menjelaskan bahwa apabila perkara tersebut diteruskan, maka 

kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanski pidana yang 

harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari 

awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua 

belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak 

pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang 

menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khusunya bagi tindak pidana anak, 

dimana untuk mewujudkan kesejahtraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi 

dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih 

dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.  

Marlina (2010:2) Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan 

diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan 

perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. 

Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat 

penegak hukum yang disebut discretion atau “diskresi”.  

Menurut Marlina (2010:2) konsep diversi dalam penanganan kasus anak di 

Kepolisan yang berhadapan dengan hukum karena sifat avonturir anak, pemberian 

hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik 

kembali dan memperbaki kembali. Menghindarkan anak dari eksploitasi dan 

kekerasan. . Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan 

pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih 

banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu 

pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang 
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dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan 

pidana. Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu 

kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non 

formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berupaya memberikan 

keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana.  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 2 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: 

1. Perilindungan 

2. Keadilan; 

3. Nondiskriminasi; 

4. Kepentingan terbaik bagi Anak; 

5. Penghargaan terhadap pendapat Anak; 

6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; 

7. Pembimbinaan dan pembimbingan Anak; 

8. Proporsional 

9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan  

10. Penghindaran pelaksanaan.  

Pelaksanaa Diversi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 

(2) memberikan persyaratan bahwa diversi terhadap dugaan tindak pidana yang 

dilakukan anak-anak atau yang dalam Undang-Undang ini disebut sebagai Anak 
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yang Berkonflik Dengan Hukum, dapat dilaksanakan dalam tindak pidana yang 

dilakukan: 

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh); dan 

2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.  

Sehingga dapat disebut, anak yang berkonflik dengan hukum dengan ancaman 

pidana lebih dari tujuh tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana tidak 

dapat di diversi, terlepas apapun latar belakang, kondisi dan masalah yang 

menyebabkan anak tersebut melakukan dugaan tindak pidana.  

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, Diversi bertujuan untuk: 

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak.  

2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan.  

3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.  

4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi 

5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.  

Diversi sebagai usaha mengajak masyarkat untuk taat dan menegakan hukum 

negar, pelaksanaanya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas 

utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur 

non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi 

tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadailan sama sekali, akan tetapi 

berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang 

mentaati hukum. Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum 

tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan 
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menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas 

dituntut tidak membeda-bedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan 

berbeda.  

Pelaksanaan diversi bertujan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara 

benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana. Diversi 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 kepada kasus anak yang telah 

terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai 

pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah 

penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan 

yang tepat (appropriate treatment).  

Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk 

mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau 

kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model 

informal yang tidak meletakan kasus satu persatu secara formal (seperti 

polisimemutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) 

keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, 

penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks 

variabel sepeti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam 

pelaksanaan diversi.  

Isu kunci kemampuan sebuah organisasi dapat mengontrol perilaku anggotannya 

dengan mengawasi jalanya aturan dan praktek pelaksanaanya agar tidak 
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dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau sebagain dari masyarakat dengan prioritas 

atau standar kemampuan. Tahap-tahap Pelaksanaan DiversiProses Diversi 

dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, 

pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan 

pendekatan keadilan restoratif.  

Ibid dalam Zusana (2012:8) mengatakan bahwa Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi 

Dalam Sistem Peradilan PidanaAnak: 

1. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penyidikan  

Ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah 

yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian 

penyidik akan menghubungi pihakBalai Pemasyarakatan (Bapas) untuk 

berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat 

dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversi. Atas 

saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversi.  

2. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penuntutan  

Pada tahap penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversi 

paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses 

diversi akan dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada proses diversi, akan 

dilakukan musyawarah antara anak beserta orang tua atau walinya, korban 

beserta orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja 

sosial profesional.  

3. Tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Persidangan  

Dalam tahap persidangan, ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau 

majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 hari setelah 
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menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib 

mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua 

pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 

hari.  

 

C. Tinjauan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak  

Munthe (2013:8) menjelaskan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak Juvenile 

Justice System) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait didalam 

penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal 

ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga 

akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, 

jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat juga akan menentukan apakah anak 

akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, 

tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari 

dibebaskan sampai dimasukan dalam isntitusi penghukuman.  

 

Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana 

Zusana (2012:14) Di Indonesia perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam 

berbagai Undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 3 undang-undang ini, 

perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak 
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mulia, dan sejahtera. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dalam 

proses sistem peradilan pidana, anak sebagai pelaku tindak pidana wajib 

didampingi. Pendampingan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 

menyangkut 3 (tiga) aspek, yaitu: Aspek psikologis dan medis, Aspek sosial, dan 

Aspek yuridis.  

 

D. Tinjauan Terhadap Teori Labeling 

Pada dasarnya, teori labeling dikorelasikan dengan buku Crime and the 

Community dari Frank Tannenbaum (1938). Kemudian dikembangkan oleh 

Howard Becker (The Outsider, 1963), Kai T. Erikson (Notes on the Sociology of 

Deviance, 1964), Edwin Lemert (Human Deviance Social Problem and Social 

Control, 1967) dan Edwin Schur (Labeling Deviant Behavioer, 1971). Dari 

perspektif Howard S. Becker, kajian terhadap teori label menekankan kepada dua 

aspek, yaitu : 

Menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau 

label.Pengaruh/efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah 

laku. Dengan demikian, reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat 

menimbulkan perilaku jahat. Kemudian F.M. Lemert, terkait dengan masalah 

kejahatan yang dilakukan, membedakan tiga bentuk penyimpangan, yaitu : 

(a) Individual deviation, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan 

psikis dari dalam ; 

(b) Situational deviation, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan ; dan 
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(c) Systematic deviation, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam 

sub-sub kultur atau sistem tingkah laku. 

F.M. Lemert juga membedakan antara penyimpangan primer (primary deviance) 

dan penyimpangan sekunder (secondary deviance). Penyimpangan primer muncul 

dalam konteks sosial, budaya dan yang sangat bervariasi dan hanya mempunyai 

efek samping bagi struktur fisik individu. Pada asasnya, penyimpangan primer 

tidak mengakibatkan reorganisasi simbolis pada tingkat sikap diri dan peran 

sosial. Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang atau peran sosial 

yang berdasar pada penyimpangan primer. Para ahli teori label mengemukakan 

bahwa penyimpangan sekunder adalah yang paling penting, karena merupakan 

proses interaksi antara orang yang dilabel dengan pelabel dan pendekatan ini 

sering disebut teori interaksi. Menurut Howard S. Becker, harus dibedakan antara 

pelanggar hukum dengan pelaku kejahatan. Pelanggaran hukum merupakan 

perilaku, sedangkan kejahatan adalah reaksi kepada orang lain terhadap perilaku 

itu. Pelabelan terhadap seseorang terjadi pada saat/waktu ketika melakukan aksi, 

siapa yang melakukan dan siapa korbannya serta persepsi masyarakat terhadap 

konsekuensi aksinya. 

Apabila dijabarkan, secara gradual asumsi dasar teori labeling meliputi aspek-

aspek : 

1. Tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal. 

2. Perumusan kejahatan dilakukan oleh kelompok yang bersifat dominan atau 

kelompok berkuasa. 
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3. Penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak yang 

berkuasa ; 

4. Orang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, tapi karena 

ditetapkan demikian oleh penguasa. 

5. Pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan, sehingga tidak 

patut jika dibuat dua kategori, yaitu jahat dan orang tidak jahat. 

 

E. Kasus Tindak Pidana Anak 

Kasus penyalah gunaan narkotika yang dilakukan oleh Topa Septedi yang 

diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Kedaton pada hari sabtu tanggal 16 

Agustus 2014 di Jalan Sultan Agung Gg. Garuda Kel. Sepang Jaya Kec. Labuhan 

Ratu Bandar Lampung. Topa Septedi yang patut diduga keras melakukan 

penyalahgunaan narkotika, sebagaimana dimaksud Pasal 114 (1), sub Pasal 112 

(1) lebih sub Pasal 127 (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  

Mengingat Topa Septedi yang lahir pada tanggal 19 Juni tahun 1997 masih 

berumur 17 tahun, pihak kepolisian memberikan keringanan karena yang 

bersangkutan masih dibawah umur. Pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 

sekitar pukul 09. 00 melakukan upaya Diversi berupa pertemuaan musyawarah di 

Kantor Polisi Sektor Kedaton Polresta Bandar Lampung. Dalam perkara 

penyalahgunaan Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (1) Sub 

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Adapun 

hasil yang didapat dari pertemuan tersebut adalah: 



19 

 

1. Orang tua terlapor siap dan bersedia untuk mengawasi, membina, dan akan 

melanjutkan pendidikan terlapor dengan mrngikuyi program paket C.  

2. Tokoh Masyarakat dalam hal ini kepada Lurah Desa Cahaya Mas akan 

turut serta mengawasi dan akan bertanggung jawab dalam segi pendidikan 

yaitu akan memasukan terlapor dalam program pendidikan paket C.  

3. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat menerangkan bahwa selama ini 

terlapor dan keluarga mempunyai kelakukan baik dan tidak pernah 

meresahkan lingkungan tempat tinggal mereka.  

4. Pihak orangtua terlapor bersedia dan sanggup untuk memeriksakan 

terlapor secara medis di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung dengan 

biaya sendiri.  

Orangtua Terlapor dan pihak Bapas serta Tokoh Masyarakat setuju untuk tidak 

meneruskan proses penyidikan pidana terhadap terlapor sebagaimana Laporan 

Polisi Nomor: LP / A / 1069 / VIII / 2014 / LPG / Resta Balam / Sek Kedaton 

Tanggal 16 Agustus 2014.  

F. Kerangka Pikir 

Anak yang melakukan tindak pidana biasanya dipengaruhi oleh lingkungan 

sekitar. Lingkungan negatif dapat menjadikan anak menjadi pribadi yang negatif, 

begitu juga sebaliknya lingkungan positif juga dapat menjadikan anak menjadi 

pribadi yang positif. Maka dari itu, pengawasan orangtua sangat dibutuhkan 

dalam hal ini. Apabila anak melakukan tindak pidana, anak akan mendapatkan 

hukuman. Hukuman yang didapatkan anak tentunya berbeda dengan hukuman 

yang didaptkan oleh orang dewasa.  
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Anak belum bisa menerima dan mengerti dengan hukuman yang mereka dapatkan 

dari perbuatan yang telah dilakukan. Proses diversi merupakan salah satu proses 

penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar 

peradilan pidana. Dalam hal ini anak dapat dibantu untuk mendapatkan hak-hak 

mereka. Penyelesaian kasus pidana anak dengan menggunakan proses diversi 

tentu juga dapat menyebabkan hal-hal yang tidak di inginkan.  

Salah satunya adalah mendapatkan cap atau label di masyarakat. Masyarakat 

dengan mudah memberikan cap atau label kepada anak yang melakukan tindak 

pidana tanpa mereka sadar bahwa pemberian cap kepada anak dapat 

mengakibatkan tekanan mental dan juga mengganggu masa depan mereka. 

Pemberian cap oleh masyasrakat seharusnya harus di hentikan, karena masyarakat 

seharusnya harus memberikan kesempatan pada anak yang melakukan tindak 

pidana untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya.  
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

Proses diversi dalam pasal 1 

ayat 7 menjelaskan 

pengalihan penyelesaian 

perkara Anak dari proses 

peradilan pidana ke proses di 

luar peradilan pidana. 

 

 

Menurut Hikmat dalam 

Srimulyati (2008:19) Teori 

labeling  mengatakan bahwa 

makin sering dan makin bayak 

orang yang memberikan label 

kepadanya, orang atau kelompok 

tersebut akan menyerupai 

bahkan dapat menjelma label 

yang diberikan kepadanya. 

 

Tanggapan tentang bagaimana 

proses diversi dapat membantu 

anak yang melakukan tindak 

pidana terhindar dari cap/label 

yang ada dimasyarakat. 

Tanggapan mahasiswa terhadap 

proses divesi dalam sistem 

peradilan pidana anak dilihat dari 

perspektif teori labeling 
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III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sebab, yang 

ingin diketahui dari penelitian ini adalah bersifat pemahaman dan sangat subjektif 

yang sangat tidak mungkin untuk diukur dengan angka-angka atau dikuatitaskan 

sehingga data kualitatif sangat mewarnai penelitian ini. Penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif dari segi penggunaannya yakni untuk memberi 

kemungkinan besar pada peneliti untuk mengadakan kagiatan aksi langsung 

ditingkat makro maupun mikro. Di tingkat makro, peneltian dapat berorientasi 

pada penggunaan proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak, sedangkan 

ditingkat mikro penelitian berorientasi kepada tanggapan mahasiswa jurusan 

Sosiologi, mahasiswa jurusan Hukum Pidana dan Aparat kepolisian tentang 

penggunaan proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan mahasiswa 

juga mengetahui fungsi dari proses diversi.  

Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Lexy J. 

Moleong (2003:3) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tulisan atau lisan daro orang-orang dan prilaku yang dapat 

diamati. Penelitian kualitatif (termasuk penelitian historis dan deskriptif) adalah 

penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau 
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komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan 

berpikir yang akan digunakan dalam penelitian.  

Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis 

dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan 

argumentasi. Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah 

harus tetap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. 

Penelitian kualitatif banyak diterapkan dalam penelitian historis atau deskriptif.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada 6 Mahasiswa Universitas Lampung yang ada 

di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Mahasiswa jurusan Hukum Pidana. 

Dipilihnya lokasi ini dikarenakan dapat mewakili atas kelompok serupa lainnya 

yang ada di Bandar Lampung dikarenakan Mahasiswa Universitas Lampung 

sudah mengetahui tentang proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak.  

 

C. Penentuan Informan Kualitatif  

Dalam penelitia ini informan yang dijadikan objek penelitian adalah mahasiswa di 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan mahasiswa Hukum Pidana di 

Universitas Lampung.  

Menurut Spradly dan Faisal (1990:112), informan harus memiliki beberapa 

keriteria yang perlu dipertimbangkan, yaitu: 

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau 

medan aktifitas yang menjadi sasaran atau perhatian dan ini biasanya 
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ditandai oleh kemampuan memberikan informan diluar kepala tentang 

suatu sasaran yang dipertanyakan.  

2. Subjek masih terkait secara penuh secara aktif pada lingkungan dan 

kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.  

3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai 

keterangan.  

4. Subjek yang mendalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau 

dikemas terlebih dahulu dan mereka relative masih lugu dalam 

memberikan informasi.  

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa Fisip jurusan Sosilogi dan mahasiswa Hukum Pidana penelitian 

ini, teknik yang digunakan adalah Purposive Sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan 

berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Mahasiswa sosiologi dan mahasiswa hukum mengetahui pengetahuan 

mengenai proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak.  

2. Mahasiswa sosiologi dan mahasiswa hukum dapat memberikan tanggapan 

tentang proses peradilan pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak 

dilihat dalam perspektif teori labeling.  

 

Dengan mengacu pada kriteria diatas maka jumlah informan yang sesuai adalah 

sebanyak 3 mahasiswa FISIP jurusan Sosiologi dan 3 mahasiswa Hukum pidana.  
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D. Fokus Penelitian  

Lexy J. Maleong dalam bukunya mengatakan bahwa tujuan dari membuat fokus 

penelitian adalah: 

1. Untuk membatasi studi, sehingga tidak melebar 

2. Secara efektif berguna untuk menyaring informasi yang mengalir masuk 

Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap 

proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak dilihat dari prespektif teori 

labeling di Jurusan Sosiologi angkatan 2012 FISIP dan Mahasiswa Hukum Pidana 

angkatan 2012.  

 

E. Sumber Data 

 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek atau subjek 

yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer akan didapatkan secara 

langsung oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara yaitu informasi yang 

dilontarkan oleh para informan.  

2. Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagaitangan kedua). Data 

sekunder yang digunakan berupa contoh kasus anak melakukan tindak 

pidana yang diselesaiakan menggunakan proses diversi.  

 

 



26 

 

F. Tehnik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini ada beberapa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

Antara alat pengumpulan data tersebut berfungsi saling melengkapi akan data 

yang dibutuhkan. Untuk mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini, 

digunakan beberapa tekhnik berikut : 

1. Teknik Studi Dokumenter 

Menurut Hadari Nawawi (1993) tekhnik/studi dokumenter adalah cara 

mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-

arsip.  

2. Wawancara 

Moh. Nazir (1996:234) merupakan yang dimaksud dengan wawancara 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab sambil tatap muka antara si penanya dengan si penjawab atau 

responden dengan digunakan alat yang digunakan alat yang dinamakan 

Interview Guide (panduan wawancara) 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah dilakukannya pengolahan data. 

Adapun langkah-langkah pengolahan data melalui tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

1. Seleksi data  

Tahap pengolahan data yang dilakukan dengan cara meneliti ulang data-

data yang diperoleh mencakup kelengkapan jawaban, kejelasan tulisan, 

serta kesesuaian antara jawaban yang satu dengan yang lain serta untuk 
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mengetahui apakah ada kekurangan data/tidak sesuai dengan pokok 

permasalahan.  

2. Klarifikasi data 

Yaitu menempatkan atau mengelompokan data sesuai dengan pokok 

gagasan atau pokok permasalahan yang telah disusun.  

3. Penyusunan data 

Yaitu kegiatan menyusun data secara sistematis menurut tata urutan yang 

telah ditetapkan sehingga menjadi mudah dianalisis.  

 

H. Teknik Analisi Data 

Tahapan analisi data meliputi: 

1. Pembuatan transkrip hasil wawancara.  

2. Mengkategorikan informasi yang terkumpul yang ada di transkrip hasil 

wawancara.  

3. Mencari persamaan dan perbedaan serta melakukan perbandingan 

informasi setiap kasus.  

4. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyerdehanaan, pengabtrakan dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan dengan membuat 

ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat 

pertisi dan menulis memo.  
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5. Penyajian Data(Display Data) 

Penyajian data sebagai kesimpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penariakn kesimpulan dan pengambilan tindakan 

yang dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan. Lebih jauh lagi menganalisi atau mengambil tindakan 

berdasarkan atau pemahaman yang didapati dari penyajian-penyajian 

tersebut.  

6. Penarikan kesimpulan  

Kegiatan analisis yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Meninjau 

ulang catatan-catatan yang diperoleh di lapangan sebagai upaya yang luas 

untuk mendapatkan temuan-temuan dalam seperangkat data yang ada.  

7. Melakukan penafsiran data yang menggambarkan satu kesatuan sebagai 

jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.  
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IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN 
 

 

 

 

A. Sejarah Berdirinya Jurusan Sosiologi 

Lampung terdiri dari beraneka macam suku dan budaya. Keanekaragaman suku 

dan budaya di daerah Lampung merupakan modal dasar dan potensial bagi 

pembangunan apabila dikelola secara tepat, baik dan benar Masyarakat dapat 

diarahkan untuk berubah dan mengembangkan tingkat kehidupannya secara 

progresif.  Oleh karena itu, diperlukan sistem pendidikan yang multi-disiplin guna 

memenuhi tuntutan pembangunan dan perkembangan IPTEK. Hal inilah yang 

mendasari Unila dan Pemda Tingkat I Lampung bersepakat untuk mengarahkan 

pengembangan Perguruan Tinggi dengan jalan membuka jurusan dan program 

studi yang relevan bagi pembangunan daerah.  

Dalam Rancangan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Lampung, pada 

sektor pendidikan telah ditetapkan Unila akan dikembangkan menjadi 9 fakultas.  

Sosiologi merupakan salah satu jurusan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Unila, yang pada awalnya masih berupa program studi di bawah koordinasi 

Persiapan Fisip pada tahun 1983.  

Program Studi Sosiologi sebagai Persiapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

mulai melaksanakan kegiatannya setelah keluar Surat Keputusan Rektor 

Universitas Lampung No. 90/KPTS/R/983 tanggal 28 Desember 1983 tentang 
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Panitia Pendirian Persiapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung.  

Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 1984 keluar Surat Keputusan Dirjen Dikti 

Depdikbud No. 103/DIKTI/Kep/1984 tentang Jenis dan Jumlah Program Studi 

pada setiap jurusan di lingkungan Universitas Lampung. SK Dirjen Dikti inilah 

yang mengukuhkan keberadaan Program Studi Sosiologi berada dalam 

lingkungan Fakultas Hukum sebagai induk Persiapan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik dengan menetapkan Drs. Abdulkadir, M. S sebagai Ketua Program 

Studi Sosilogi. Oleh karena itu mulai tahun akademik 1985/1986 Persiapan Fisip 

Unila menerima mahasiswa baru melalui jalur Penelusuran Minat dan 

Kemampuan (PMDK) dan jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 

(Sipenmaru).  

Pada tahun 1991/1992 diadakan pergantian personalia unsur pimpinan Persiapan 

FISIP dan penyempurnaan struktur organisasi yang juga merubah unsur pimpinan 

Ketua Program Studi Drs. A. Kantan Abdulah. Pada tahun 1995 Ketua Program 

Studi Sosiologi dijabat oleh Drs. Hodlan Pangihutan, M. Si.  

Berdasarkan SK Mendikbud No. 0333/O/1195, tanggal 15 Nopember 1995, 

Tentang Pembukaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas 

Lampung, maka persiapan Fisip resmi menjadi Fakulatas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik.  

Terbitnya SK Dirjen Dikti Depdikbud RI No. 37/DIKTI/Kep/1997, tanggal 27 

Pebruari 1997, maka status Program Stusi Sosiologi ditingkatkan menjadi Jurusan 

Sosiologi. Dengan status jurusan maka perubahan strukur pimpinan di Jurusan 
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Sosiologi adalah Drs. Hartoyo, M. Si. sebagai Ketua Jurusan Sosiologi, Drs. 

Sindung Haryanto, M. Si. sebagai Sekretaris Jurusan Sosiologi dan Kepala 

Laboratorium Sosiologi dijabat oleh Drs. Benyamin, M. S.  

Pada tahun 2001 Struktur manjemen Jurusan Sosiologi adalah sebagai berikut: 

Drs. Hartoyo, M. Si (Ketua Jurusan Sosiologi), Drs. Suwarna (Sekretaris Jurusan 

Sosiologi) dan Dra. Handi Mulyaningsih, M. Si (Kepala Laboratorium Sosiologi). 

Dan Sejak tahun 2004/2005 perubahan struktur manajemen di Jurusan Sosiologi 

adalah sebagai berikut: Drs. Ikram M. Si sebagai Ketua Jurusan Sosiologi, Drs. 

Benyamin, M. Si sebagai Sekretaris Jurusan Sosiologi dan Drs. Usman Raidar, M. 

Si sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Sosiologi. Pada tahun 2010/2011 

perubahan stuktur manajemen Jurusan Sosiologi adalah sebagai berikut: Drs. 

Susetyo M.Si sebagai Ketua Jurusan Sosiologi, Dra. Anita Damayantie M,H 

sebagai Sekertaris Jurusan. Dan ditahun 2016/2017 perubahan struktur 

manajemen Jurusan Sosiologi sebagai berikut: Drs. Susetyo M.Si sebagai Ketua 

Jurusan Sosiologi, Drs. Ikram M,Si sebagai Sekertaris Jurusan Sosiologi.  

Pengembangan Jurusan Sosiologi yang terus-menerus dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja dan kualitas Jurusan Sosiologi. Hingga pada tahun 2014 

Jurusan Sosiologi memperoleh Sertifikat dari BADAN AKREDITASI 

NASIONAL PERGURUAN TINGGI dengan kualifikasi Akreditasi A.  
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B. Visi, Misi dan Tujuan Jurusan Sosiologi 

 

1. Visi Jurusan Sosiologi 

“Menjadi jurusan unggulan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi yang berorientasi kepada pengembangan manajemen pemberdayaan 

masyarakat”. 

 

2. Misi Jurusan Sosiologi 

a. Menyelenggarakan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) yang bermutu tinggi 

untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemberdayaan masyarakat, sehingga 

menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi dan berketrampilan khusus, serta 

mampu bersaing di tingkat lokal maupun nasional; 

b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sosial melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, yang berorientasi pada pengembangan manajemen 

pemberdayaan masyarakat; 

c. Menciptakan iklim akademik yang kondusif untuk mendorong sivitas 

akademika dalam meningkatkan kinerja secara berkesinambungan; 

d. Mengembangkan jaringan kerjasama (kemitraan) di bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada 

pengembangan manajemen pemberdayaan masyarakat, baik di tingkat 

lokal, nasional maupun internasional; 

 

3. Tujuan Jurusan Sosiologi 

a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dalam hal: penguasaan 

konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan, teknologi, dan teori-teori sosial; 
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mampu menganalisis masalah-masalah sosial yang timbul pada masyarakat 

yang mengalami proses perubahan sosial ke arah kehidupan yang lebih 

maju, serta mampu menetapkan alternatif pemecahannya; mampu 

mengembangkan teori, metode, model dan konsepsi-konsepsi sosial yang 

ilmiah dalam rangka peningkatan keahlian dan ketrampilan.  

b. Menghasilkan temuan atau inovasi model-model pemberdayaan masyarakat 

berdasarkan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi sosial melalui 

berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

c. Mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sosial dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menunjang pelaksanaan otonomi 

daerah guna menuju terciptanya masyarakat madani.  

 

C. Sasaran Pengembangan Jurusan Sosiologi 

a. Terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu tinggi dengan 

menggunakan prinsip-prinsip andragogi dengan sistem menejemen yang 

efektif dan profesional; inovasi ipteks sosial, publikasi/didesiminasi, dan 

aplikasi di masyarakat; 

b. SDM berkualitas dan mandiri; 

c. Terwujudnya iklim akademik yang kondusif, dinamis dan demokratis bagi 

pengembangan jurusan; 

d. Terbentuknya jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan 

berbagai pihak dalam meningkatkan kinerja jurusan.  
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D. Fasilitas 

Sebagian besar ruang kuliah telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana proses 

pembelajaran yang relative memadai, seperti wireless, white board, dan OHP. 

Bahkan mulai semester genap tahun akademik 2005/2006 ini, Jurusan Sosiologi 

telah memiliki sebuah ruang kuliah bermutu yang nyaman (ber-AC) dengan 

ukuran yang relatif memadai (tidak terlalu besar) dan dilengkapi berbagai alat 

pembelajaran, antara lain: papan tulis, OHP, Slide Projector, LCD, dan 

seperangkat komputer.  

Dengan dimilikinya ruang kuliah bermutu tersebut diharapkan suasana proses 

pembelajaran menjadi lebih baik, dosen dapat mengembangkan berbagai model-

model pembelajaran dan mahasiswa merasa nyaman pada saat terlibat dalam 

pembelajaran sehingga dapat mendukung pencapaian kompentasi mata kuliah 

yang ada di jurusan Sosiologi Universitas Lampung.  

Jurusan Sosiologi telah memiliki ruangan sendiri (ruang jurusan) sebagai pusat 

operasional dan pengendalian kegiatan akademik dan administrasi. Selain itu, 

Jurusan Sosiologi juga memiliki beberapa ruang kerja dosen. Luas rata-rata 

ruangan adalah 20 m². Setiap ruangan rata-rata untuk tiga sampai empat dosen. 

Setiap ruang kerja dosen dilengkapi dengan seperangkat komputer yang telah 

dilengkapi fasilitas internet. Penyediaan komputer ini tak hanya bermanfaat untuk 

upaya pengembangan diri dosen, namun juga untuk memperlancar pelaksanaan 

tugas-tugas dosen, terutama dalam kaitannya penggunaan fasilitas SIAKAD-On 

line.  
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Fasilitas lain yang dimiliki oleh jurusan Sosiologi adalah laboratorium. Terdapat 

dua laboratorium yang dimiliki oleh jurusan Sosiologi, yakni Laboratorium Sosial 

dan Laboratorium Komputer Sosiologi. Kedua laboratorium tersebut telah 

memiliki ruang tetap. Aktivitas utama yang dilakukan oleh Laboratorium Sosial 

adalah koordinasi pelaksanaan PKL untuk mahasiswa Jurusan Sosiologi. Untuk 

peningkatan peran Laboratorium Sosial ini, Jurusan Sosiologi melakukan 

lokakarya untuk penyusunan Program Kerja Laboratorium Sosial pada bula 

Oktober 2004. Sementara itu, laboratorium komputer Sosiologi telah dipersiapkan 

pengoperasionalannya. Fasilitas laboratorium komputer telah dilengkapi dengan 

jaringan LAN dan Internet. Selama ini, labotorium komputer telah dimanfaatkan 

untuk pelayanan proses pembelajaran mata kuliah-mata kuliah yang memerlukan 

sarana komputer, seperti mata kuliah Metode Penelitian Survei, Aplikasi 

Komputer, dan Statistik. Disamping itu, juga telah dimanfaatkan untuk pelatihan-

pelatihan pengembangan diri dosen dan mahasiswa, misalnya: Pelatihan 

Pengolahan Data Penelitian dan Pelatihan Pembuatan Sarana Publikasi Ilmiah. 

Penambahan fasilitas komputer untuk Jurusan Sosiologi juga diupayakan. Dalam 

tahun anggaran 2004 Jurusan Sosiologi telah memenangkan Block Grant Bersaing 

SP4 2004 yang dalam programnya juga direncanakan penambahan fasilitas 

komputer dengan kualifikasi tinggi dan kuantitas yang memadai untuk 

mendukung penyelenggaraan pendidikan. Ke depan, laboratorium komputer 

Sosiologi ini diharapkan untuk dapat dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika 

untuk keperluan akademik, administrasi, dan penelitian.  

Perpustakaan yang dapat dipergunakan oleh civitas akademika maupun 

mahasiswa jurusan Sosiologi tersedia dan dikelola oleh universitas. Di tingkat 
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fakultas juga telah tersedia ruang baca yang menyediakan pula buku-buku dan 

karya ilmiah yang dapat dipergunakan oleh civitas akademika Jurusan Sosiologi, 

berupa koleksi buku-buku teks Indonesia maupun asing dan beberapa jurnal 

ilmiah.  

 

E. Sejarah Berdirinya Fakultas Hukum Universitas Lampung 

Perkembangan daerah dan pertambahan penduduk di Provinsi Lampung 

menjadikan kebutuhan pendidikan semakin meningkat. Untuk kebutuhan 

pendidikan tersebut, tokoh-tokoh masyarakat Lampung yang dipimpin oleh 

Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung 

Zainal Abidin Pagar Alam pada tanggal 16 Januari 1960 mendirikan Panitia 

Pendirian Perluasan Sekolah Lanjutan dan Fakultas. Dalam waktu singkat, panitia 

ini telah membuka Sekretariat Fakultas yang berkantor di gedung bekas Hoa 

Kiauw Jalan Hasanuddin No. 34 Teluk Betung.  

Sebagai tindak lanjut hasil musyawarah panitia, tanggal 1 Februari 1960 dibuka 

Fakultas Sosial Ekonomi dan Politik dengan Jurusan Hukum dan Ekonomi. 

Dengan Akta Wakil Notaris M. H. Effendi No. 24 tanggal 23 November 1960 

didirikanlah Yayasan Perguruan Tinggi Lampung dengan tugas membina dan 

mengembangkan fakultas tersebut menjadi fakultas negeri. Dengan Surat 

Keputusan Presiden Universitas Sriwidjaja (Unsri) No. D407/81 tanggal 14 

Februari 1960, Jurusan Hukum ditetapkan menjadi Fakultas Hukum Universitas 

Sriwidjaja Cabang Lampung di Telukbetung.  
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Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Unsri No. UP/031/C. 1/1961, M. Husin 

Effendi, S. H. diangkat sebagai pejabat pimpinan Fakultas Hukum Unsri Cabang 

Lampung. Untuk kelancaran perkuliahan dan dengan restu Presdien Unsri, 

diadakanlah hubungan afiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

Jakarta.  

Dalam perkembangan selanjutnya, atas usul masyarakat dan Pemerintah Daerah 

Lampung, maka dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu 

Pengetahuan No. 195 Tahun 1965 tanggal 23 September 1965 didirikanlah 

Universitas Lampung di Teluk Betung yang kemudian dikukuhkan dengan 

Keputusan Presiden RI No. 73 tahun 1966. Fakultas Hukum adalah salah satu 

fakultas yang dikembangkan di lingkungan Universitas Lampung.  

Dekan Fakultas Hukum Unila yang pertama kali diangkat adalah A. Yahya 

Murad, S. H. pegawai Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung yang 

juga merangkap sebagai Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Unila. Afiliasi 

dengan Fakultas Hukum UI Jakarta tetap diteruskan sampai Fakultas Hukum 

Unila mampu menghasilkan Sarjana Hukum pada tahun 1968, bahkan afiliasi ini 

berlangsung terus hingga tahun 1984 walaupun tidak sepenuh seperti waktu 

sebelumnya dan dengan pola yang berlainan pula.  

Dalam perkembangannya, Fakultas Hukum Unila telah beberapa kali berganti 

Dekan, yaitu sebagai berikut: 

1. M. Husein Effendi, S. H.      1961 – 1962 

2. Rusli Darmawan, S. H.      1962 – 1965 

3. A. Yahya Murad, S. H.      1965 – 1970 
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4. R. Yunada, S. H.       1970 – 1972 

5. Abdulkadir Muhammad, S. H.     1972 – 1974 

6. Rizani Puspawidjaya, S. H.      1974 – 1976 

7. Rasjid Machus akrabi, S. H.      1976 – 1978 

8. Hilman Hadikusuma, S. H.      1978 – 1980 

9. Kadri Husin, S. H.       1980 – 1982 

10.  Abdulkadir Muhammad, S. H.     1982 – 1985 

11.  Kadri Husin, S. H.       1986 – 1988 

12.  Muhammad Pulung, S. H.      1988 – 1991 

13.  Makmun Bharawi, S. H.      1991 – 1995 

14.  Sanusi Husin, S. H. , M. H.      1995 – 1998 

15.  Prof. Dr. Sanusi Husin, S. H. , M. H.    1998 – 2002 

16.  Thomas Adyan, S. H. , M. H.     2002 – 2004 

17.  Adius Semenguk, S. H. , M. S.     2004 – 2009 

18. Adius Semenguk, S. H. , M. S.     2009 – 2010 

19. Dr. Heryandi, S. H. , M. S. (Pj. Dekan)   2010 – 2011 

20. Dr. Heryandi, S. H. , M. S.            2011 – sekarang 

 

Sejak tahun 1982, Fakultas Hukum Unila telah menempati gedung baru di kampus 

Unila Gedung Meneng, Bandar Lampung. Adapun gedung Fakultas Hukum Unila 

terdiri atas 6 (enam) unit yaitu: 

1. Gedung A terdiri atas dua lantai, lantai bawah Ruang A1, A2, dan A3 

sebagai tempat perkuliahan dan ruang Senat Mahasiswa, Badan 

Perwakilan Mahasiswa dan Himpunan – Himpunan Mahasiswa di 
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lingkungan Fakultas Hukum Unila. Lantai atas adalah ruang kerja dan 

ruang rapat dosen serta ruang seminar dan ujian skripsi Bagian Hukum 

Pidana.  

2. Gedung B digunakan untuk kegiatan perkuliahan, yaitu Ruang B1, B2, dan 

B3, ruang pengelola Jurnal Fiat Justisia dan Jurnal Konstitusi, ruang kerja 

dosen/ruang seminar dan ujian skripsi Bagian Hukum Tata Negara dan 

Hukum Internasional.  

3. Gedung C terdiri atas dua lantai, yaitu lantai bawah sebagai tempat 

kegiatan administrasi akademik, kemahasiswaan dan satpam, laboratorium 

hukum, sekretariat program non-reguler, dan sekretariat Praktik Kerja 

Lapangan Hukum (PKLH). Lantai atas adalah ruang kerja pimpinan 

fakultas dan pimpinan administrasi, ruang kerja pegawai administrasi dan 

ruang rapat.  

4. Gedung D terdiri atas dua lantai. Lantai bawah digunakan sebagai ruang 

kerja dosen Bagian Hukum Administrasi Negara dan ruang perkuliahan 

D1. Lantai atas adalah ruang kerja dosen, ruang rapat/ruang ujian skripsi 

dan ruang kuliah D2, D3, D4.  

5. Gebung Baru yang dalam tahap penyelesayan terdiri dari 4 lantai.  

6. Gedung eks perpustakaan terdiri atas dua lantai. Sebagian lantai bawah 

digunakan untuk pengelola Program Doktor, Notariat, ruang kerja, ruang 

ujian dan rapat dosen Bagian Hukum Keperdataan, dan lantai atas 

dipergunakan untuk ruang kuliah dan ruang dosen Program Pascasarjana-

Magister Hukum Unila.  
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Alasan saya meneliti jurusan Sosiologi angkatan 2012 dan Jurusan Hukum Pidana 

2012 karena menurut saya kedua jurusan ini yang memiliki kriteria sebagai 

informan dalam penelitian ilmiah saya yang berjudul “tanggapan mahasiswa 

terhadap proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak dilihat dari perspektif 

teori labeling”. Kedua jurusan ini memperlajari tentang hukum dan teori labeling, 

pada jurusan Sosiologi telah mendapatkan mata kuliah tentang Sosiologi Hukum 

dan juga mendapatkan tentang Teori Labeling. Sedangkan jurusan Hukum pidana 

sendiri sudah menguasai tentang hukum dan juga tentang proses diversi dalam 

sistem peradilan pidana anak.  
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VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan mahasiswa 

terhadap proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang dilihat dari 

perspektif teori labeling ialah pemberian label negatif yang dilakukan masyarakat 

tidak baik untuk masa depan anak. Seharusnya masyarakat bisa memberikan 

contoh yang baik dan bersikap baik. Pemberian label negatif pada anak tidak 

dapat membantu anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi malah 

sebaliknya. Seharusnya masyarakat memiliki rasa empati dan tidak langsung 

menyimpulkan dalam memberi label negatif pada anak yang melakukan tindak 

pidana maupun anak yang tidak melakukan tindak pidana.  

Proses diversi merupakan salah satu penyelesaian perkara anak, karena dalam 

proses diversi tersebut mementingkan hak-hak anak dalam melanjutkan masa 

depan mereka. Memberikan re-edukasi atau pembelajaran ulang terhadap anak 

yang melakukan tindak pidana bisa menjadi salah satu cara untuk anak yang 

melakukan tindak pidana tidak lagi mengulangi perbuatan mereka kembali dan 

dapat menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya. Proses diversi yang telah 

dilakukan selama ini merupakan pemberian hukuman pada anak semata-mata 

bukan untukk menghukum tetapi mendidik kembali atau memperbaiki kembali. 
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Proses diversi juga menghindari anak dari eksploitasi, kekerasan dan trauma 

psikologi.  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran atau 

masukan tentang proses diversi yang masih baru dalam hukum ataupun 

masyarakat. Karena diversi merupakan hal baru dalam UU SPPA (Sistem 

Peradilan Pidana Anak), maka diperlukan nya sosialisasi bagi para penegah 

hukum khususnya para penegak hukum anak yang ditugaskan untuk 

menyelesaikan perkara pidana anak secara tepat dan adil, disamping 

memperhatiakn kondisi korban agar anak tersebut tidak merasa kehilangannya hak 

sesuai dengan apa yang telak diatur oleh UU tentang anak.  

Penggunaan proses diversi dalam kasus pidana anak seharusnya dapat membantu 

menghilangkan label negatif di masyarakat. Masyarakat seharusnya diberikan 

kesadaran tentang anak yang melakukan tindak pidana tidak seharusnya diberikan 

label negatif, karena mereka masih belum mengetahui bagaimana menghadapi 

sanksi sosial yang ada dimasyarakat. Cara memberi efek jera yang dilkaukan 

untuk anak dengan dilakukan oleh orangtua anak yang melakukan tindak pidana, 

karena orangtua sangat mengetahui karakteristik dan kebiasaan anak. Jadi 

orangtualah yang sangat pantas untuk memberikan efek jera pada anak yang 

melakukan tindak pidana, dengan catatan orangtua memberikan efek jera tidak 

sampai membuat anak mengalami trauma dan gangguan psikologis.  
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