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CURRICULUM VITAE 

1. Nama Lengkap : Melinda Maharani 

2. Tempat Lahir : Lubuklinggau 

3. Tanggal Lahir : 21 Mei 1995 

4. Jenis Kelamin : Perempuan 

5. Golongan Darah : A 

6. Alamat Asal : Jalan Yos Sudarso Gang Embacang 

No. 49 Rt 002 Watervang Lubuklinggau Timur I . 

7. Identitas Orang tua/ Wali 

a. Nama Ayah : Firdaus 

Pekerjaan : Pegawai Swasta 

b. Nama Ibu : Yeni Hastuti 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

8. Organisasi : 1. Takmir Masjid Al-Azhar FH UII 

Priode 2013-2014 sebagai Staff  PPSDM 

  2. Takmir Masjid Al-Azhar FH UII 

Periode 2014-2015sebagai Bendahara Umum  
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HALAMAN MOTTO 

  

“sesungguhnya barangsiapa yang bertaqwa dan bersabar 

maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala 

orang-orang yang berbuat baik.”  

_Qur’an_ 

 

Tempatkanlah Allah selalu dihatimu, maka ketenangan 

selalu menyertaimu.Dalam hidup saya saya percaya bahwa 

dalam menjalani hidup selalu beriringan dengan 

pengorbanan.Seorang yang tidak memiliki keberanian di 

hidupnya maka hidupnya adalah kesia-siaan. 

(melinda) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Penulis mempersembahkan tulisan ini kepada : 

Ibunda Yeni Hastuti, Ibunda Yeni Hastuti, Ibunda Yeni Hastuti, 

Ayahanda Firdaus 

Adik Kecilku Okta Widi Selvia 

Nenek Tercintaku Erpani dan Sriyati 

Cicikku Yang Selalu Menyayangiku Meri Aryani, Yuliyanti, dan 

Fanca Andian 

Keponakanku Fatih Muzafar 

Kepada Guru-Guruku : 

Mulai TK Hingga FH UII 

Serta kepada : 

Agama, Nusa, Bangsa, dan Almamater Tercinta… 

 

Kepada Engkau Semua, 

Kupersembahkan Karya ini... 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahirobbil‟alamin.Sebenar-benarnya pujian dan sebenar-

benarnya syukur hanya milik Allah SWT, Tuhan seluruh alam, yang telah 

memberikan sesuatu yang tak terhingga kepada hambanya.Shalawat dan salam 

senantiasa tercurahkan pada sang pemimpin umat sejati baginda Rasulullah 

Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang selalu mengikuti jejak 

perjuangan beliau. Semoga kita juga terhitung pada golongan yang selalu 

konsisten mengikuti sunnah dan perjuangan beliau. 

Tugas akhir ini disusun bukan hanya semata-mata untuk memenuhi syarat 

kelulusan hingga mendapatkan gelar Strata-1 pada Fakultas Hukum di Universitas 

Islam Indonesia, namun juga merupakan bentuk pengabdian penulis kepada nusa, 

bangsa dan negara, .Tulisan ini disusun berdasarkan kegelisahan pikiran penulis 

akan adanya pengkatagorisasi pada penyelesaian secara diversi pada kasus anak 

yang berhadapan dengan hukum . 

Judul penelitian “Penerapan Diversi Pada Penyelesaian Pidana Kasus 

Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Dan Yang Melakukan 

Tindak Pidana Yang Ancaman Pidana Diatas 7 (Tujuh) Tahun” merupakan 

sebuah penelitian yang penulis angkat sebagai bentuk kegelisahan penulis diatas. 

Anak merupakan harapan penerus bangsayang menentukan masa depan bangsa di 

masa mendatang, kepentingan terbaik bagi anak dan kesejahteraan anak 
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merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum yang menjamin 

pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani 

maupun sosial. Adanya pengkatagorisasian terhadap penyelesaian kasus anak 

yang boleh diupayakan diversi tersebut perlu dibuktikan secara ilmiah melalui 

sebuah penelitian yang panjang. 

Pemerintah sebagai salah satu yang bertanggung jawab atas kesejahteraan 

anak, maka perlindungan hukum terhadap anak  haruslah adil. Sepanjang masih 

dalam katagori anak meskipun anak melakukan pengulangan tindak pidana dan 

anak melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 7 (Tujuh) tahun, 

mereka memiliki kesempatan yang sama yaitu mendapatkan penyelesaian secara 

diversi. 

Karya tulis sederhana ini tentunya bukanlah sebuah karya yang final dan 

mengikat karena masih banyak pemikiran lain dengan sudut pandang berbeda 

yang dapat digunakan dalam melihat permasalahan yang diangkat oleh penulis. 

Terlepas dari itu semua, karya ini merupakan hasil maksimal kemampuan penulis 

untuk menyelesaikan pembahasan ini. Pembuatan karya ini tentunya  tidak lepas 

dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya keluarga serta orang-

orang terdekat penulis yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ucapan terimakasih 

penulis sampaikan kepada: 

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat meneyelesaikan penuliasan Tugas Akhir berupa Skripsi ini 

dengan baik dan lancar. 

2. Rasulullah SAW sebagai suri tauladan seluruh umat manusia di dunia. 
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3. Bapak Dr. Ir. Harsoyo M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia 

serta Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia. 

4. Bapak M. Abdul Kholiq S.H, M.Humselaku Dosen pembimbing Skripsi 

Penulis, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan 

bimbingan yang konstruktif kepada penulis dalam menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk semua nasehat, ilmu serta 

bimbingan yang telah beliau berikan kepada penulis selama ini ditengah 

kesibukan beliau. 

5. Kepada kedua Orang Tuaku, Ibunda Yeni Hastuti dan Ayahanda Firdaus 

yang selalu dan terus mendoakan dan juga memberikan semangat setiap 

langkah dalam proses penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua 

kasih sayang yang takterhinggaserta dukungannya, selalu menenangkan 

hati ketika dalam kebingungan, selalu menjadi motivasi terbesar dalam 

hidup. 

6. Kepada nenekku Erpani dan Sriyati yang selalu mendoakan dan 

mendukung disetiap langkah. 

7. Kepada Cicik-cicikkuMeri Aryani, Yuliyanti dan fanca Andian, 

terimakasih atas bimbingan dan panutan yang baik selama ini, khususnya 

atas motivasi-motivasi untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dan terus 

belajar arti kehidupan dan semua dukungan yang diberikan. 

8. Kepada seseorang yang selalu sabar dan selalu mendukung penulis 

disetiap saat, Ian.  
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9. Kepada sahabat-sahabat Al-Azhar Fakultas Hukum UII, baik alumni, 

angkatan 2010, 2011, 2012, 2013 hingga 2014. ( Mas Acan, Mas Adygus,  

Mas Suroto, Mas Ammar, Mas Aggy,  Mas Asmuni, Mas Descha, Mas 

Marzha,Mas david, Mba Tya, Mba Illa, Mba Kiki, Mas Yasin, Mba Nafi, 

Mba Uud,  Mba Raudha, Mba Mia, Ayu, Ucok, Riza, Johan, Mentari, Uya, 

Dani, Rizka, Putra, Randa, Eka, Uni, Burdha, Kempet, Deska, Putri, Mazi, 

Annisa, Bagus, Mifta, Ishadi dan semuanya yang ga bisa disebutin satu-

satu)yang selalu menjadi tempat penulis mengukir banyak kenangan, 

pembelajaran, serta menjadi keluarga penulis yang tidak akan pernah 

penulis lupakan. Terimakasih telah menerima penulis sebagai Keluarga 

Besar Takmir masjid al-azhar FH UII. 

10. Kepada sahabat sekaligus keluarga penulis, Rahma, Lukman, Mba Dwi, 

Mas Nanang dan Mas Teguh terimakasih atas semua ketulusannya.  

11. Semua pihak yang memberi kontribusi baik secara lahir maupun batin, 

penyemangat hati juga fikiran, yang penulis tidak mampu menyebutkan 

satu persatu, juga karena daya ingat penulis yang lemah, penulis ucapkan 

banyak terimakasih atas kasih sayangnya yang penulis tidak mampu atau 

bahkan tidak mungkin membalasnya.. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadari bahwa sebagai manusia biasa, 

tentu akan terdapat banyak kekeliruan dalam karya tulis ini, sebagai manusia biasa 

yang tidak luput dari salah dan lupa tentu memiliki keterbatasan kemampuan, oleh 

karena itu penulis selalu membuka diri dan mengharapkan kritik, saran serta 
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masukan yang konstruktif sehingga skripsi ini akan lebih bermanfaat bagi kita 

semua. 

Demikian ungkapan terimakasih penulis ucapkan, semoga Skripsi yang 

sangat sederhana ini berguna bagi penulis secara pribadi dan bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan tentunya dalam bidang ilmu hukum. 

 

Yogyakarta, 14 Oktober 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


