
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi 

1. Pengertian Diversi 

 Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili 

pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami 

masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak 

hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses 

penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan 

pendekatan keadilan restoratif (Tina Asmarawati, 2014: 535). 

 Konsep diversi merupakan konsep yang baru di Indonesia, awalnya 

konsep diversi ini muncul dalam sebuah wacana-wacana seminar yang 

sering diadakan. Berawal dari pengertian dan pemahaman dari wacana 

seminar yang diadakan tentang konsep diversi menumbuhkan semangat 

dan keinginan untuk mengkaji dan memahami konsep diversi tersebut 

(Marlina, 2009: 168). 

 Di Indonesia, istilah diversi pertama kali dimunculkan dalam 

perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan 

oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 

1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang 

disepakati, antara lain “diversi”, yaitu kemungkinan hakim menghentikan 

atau mengalihkan/ tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan 
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pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang 

(Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015: 68). 

 Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian 

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan 

pidana. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk 

menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. 

 Secara konseptual, diversi adalah suatu mekanisme yang 

memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses 

pelayanan sosial. Dengan demikian, diversi juga bermakna suatu upaya 

untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses non-yustisial. 

Upaya untuk mengalihkan proses peradilan (pidana) anak menuju proses 

non-peradilan didasarkan atas pertimbangan, bahwa keterlibatan anak 

dalam proses peradilan pidana pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi 

(Koesno Adi, 2015: 122). 

 Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif 

atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. 

Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan 

cara pendekatan persuasif dan menghindarkan penangkapan dengan 

menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan 

diversi. Penggunaan kekerasan akan membawa kepada sifat keterpaksaan 

sebagai hasil dari penegakan hukum (Marlina, 2009: 22). 
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 Aplikasi diversi sebenarnya untuk memberikan jaminan 

perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam 

sistem peradilan pidana anak Indonesia, dengan mengaplikasikan diversi 

di dalam setiap tahap pemeriksaan. Aplikasi diversi dan pendekatan 

keadilan restoratif dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses 

peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam 

lingkungan sosial secara wajar (Angger Sigit Pramukti & Fuady 

Primaharsya, 2015: 69). 

 Proses diversi pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari 

proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang 

pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk 

menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai 

mufakat. Hal ini sesuai dengan bunyi sila ke-4 Pancasila yang berbunyi 

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/ perwakilan”. Inti dari makna sila ke-4 Pancasila dalam 

kaitannya dengan diversi adalah dianutnya prinsip musyawarah mufakat 

dalam setiap pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara 

pidana yang dilakukan oleh anak (Achmad Ratomi, 2015: 38). 

 Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan 

menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan 

sebagai prioritas utama di samping pemberian kesempatan kepada pelaku 

memperbaiki diri. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan 
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keadilan, akan tetapi diversi merupakan cara baru menegakkan keadilan 

dalam masyarakat (Marlina, 2009: 22). 

 Petugas yang bekerja pada sistem peradilan pidana tidak 

diperbolehkan menetapkan kebijakan sewenang-wenang atau standar yang 

tidak sesuai sehingga menerapkan aturan bersifat memihak. Kewenangan 

aparat penegak hukum dibatasi oleh aturan pada setiap pembuatan 

keputusannya. Keputusan untuk melakukan diversi dari proses formal ke 

informal ditetapkan sebagai kebijakan yang didasarkan pada karakter 

khusus dari individu pelaku dan pengambil kebijakan. Setelah adanya 

proses pengalihan yang dilakukan polisi, proses penyelesaiannya 

diarahkan pada penyelesaian dengan restorative justice (Marlina,        

2012: 23). 

 Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu proses 

diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu 

bersama-sama mengatasi masalah. Menciptakan suatu kewajiban untuk 

membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, 

anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, 

rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan 

(Duwi Handoko, 2015: 158). 

 Dalam penyelesaian suatu kasus menurut konsep restorative 

justice, peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat berguna dan 

penting untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang 

terjadi  di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Penyelesaian 
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dengan sistem restorative justice diharapkan agar semua pihak yang 

merasa dirugikan akan terpulihkan kembali dan adanya penghargaan dan 

penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Penghormatan 

yang diberikan kepada korban dengan mewajibkan pihak pelaku 

melakukan pemulihan kembali atas akibat tindak pidana yang telah 

dilakukannya (Marlina, 2012: 24). 

 Konsep restorative justice, proses penyelesaian tindakan 

pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan 

pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk 

bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan 

kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-

jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang 

melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat 

menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku 

melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian korban (Marlina, 

2012: 180). 

 Restorative justice menawarkan solusi terbaik dalam 

menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada 

inti permasalahan dari  suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk 

diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang 

disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan sosial 

masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian 

penting dari konsep restorative justice (Marlina, 2012: 198). 
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 Restorative justice adalah suatu proses pengalihan dari proses 

pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap 

anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang 

terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan 

masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan 

datang. Restorative justice merupakan upaya untuk mendukung dan 

melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa 

“penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya 

dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat 

dilakukan sebagai upaya terakhir” (Marlina, 2012: 204). 

2. Tujuan 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 dalam bahasa Indonesia diskresi (Marlina, 2010: 2). 

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif 

atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang 

untuk memperbaiki kesalahan. 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 
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dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat 

(appropriate treatment) (www.lutfichakim.com). 

Ide diversi pada mulanya dicanangkan dalam United Nations 

Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 

(SMRJJ) atau yang lebih dikenal dengan The Beijing Rules. Prinsip-prinsip 

diversi menurut The Beijing Rules adalah sebagai berikut: 

a. Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, 

yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) 

diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar 

hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal. 

b. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat 

penegak hukum seperti polisi, jaksa, hukum dan lembaga lain 

yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan 

mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu 

di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan 

prinsip-prinsip yang terkandung dalam The Beijing Rules. 

c. Pelaksanaan diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang 

tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan 

diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas 

permohonan diversi tersebut. 

d. Pelaksanaan diversi memerlukan kerja sama dan peran 

masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi seperti: 

pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi 
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kepada korban (Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 

2015: 67). 

Tujuan Diversi menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA): 

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. 

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. 

 Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk 

dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih 

terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, 

karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku 

dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Adapun yang menjadi 

tujuan upaya diversi adalah :  

a. Untuk menghindari anak dari penahanan. 

b. Untuk menghindari cap/ label anak sebagai penjahat. 

c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak. 

d. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya. 

e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan 

bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal. 

f. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan. 
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g. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari 

proses peradilan (www.lutfichakim.com). 

Keadilan restoratif atau restorative justice adalah suatu proses di 

mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu 

bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban 

untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan 

korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki 

serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan (Angger Sigit 

Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015: 69). 

Selanjutnya konsep diversi dapat menjadi bentuk restorative justice 

jika: 

a. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. 

b. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan 

yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban. 

c. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam 

proses. 

d. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat 

mempertahankan hubungan dengan keluarga. 

e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan 

dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana 

(www.lutfichakim.com). 

 

 

 

Penyelesaian Perkara Pidana…, Suci Vietrasari, Fakultas Hukum UMP, 2016

http://www.lutfichakim.com/
http://www.lutfichakim.com/


19 
 

3. Syarat-syarat Diversi 

        Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, diversi itu hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang 

dilakukan: 

a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. 

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

             Selain itu, syarat diversi antara lain berlaku pada anak yang telah 

berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun; korban mau memaafkan 

pelaku, pelaku sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 

mengulanginya lagi (Penetapan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/ 2015/ PN Bnr). 

             Adanya upaya pelaksanaan diversi dan restorative justice tidak 

berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa 

tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena hakim tentunya harus 

memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain: 

a. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (first 

offender). 

b. Anak tersebut masih sekolah. 

c. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan 

yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya 

nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana 

yang mengganggu/ merugikan kepentingan umum. 
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d. Orang tua/ wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik 

dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik (Marlina,  

2009: 205). 

4. Tata Cara dan Koordinasi Pelaksanaan Diversi 

Bab III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 

2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang 

Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, menyebutkan sebagai berikut:  

Bagian Kesatu: Tahap Penyidikan 

Pasal 12 

(1) Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung 

sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, Penyidik menyampaikan 

surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum. 

(2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan 

Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua 

puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan. 

(3) Dalam hal dilakukan upaya Diversi, Penyidik memberitahukan upaya 

Diversi tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling 

lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak 

dimulainya upaya Diversi. 

Pasal 13 

(1) Sejak dimulainya penyidikan, Penyidik dalam jangka waktu paling 

lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta: 
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a. Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi Anak dan 

melakukan penelitian kemasyarakatan; dan 

b. Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap 

Anak Korban dan/atau Anak Saksi. 

(2) Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) 

jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari 

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembimbing 

Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian 

kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan 

hasil laporan sosial. 

Pasal 14 

(1) Dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) 

jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan 

dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban 

atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan 

perkara melalui Diversi. 

(2) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak 

Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penyidik 

menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. 

(3) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak 

Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan 

Diversi, Penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian 
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menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya Diversi kepada 

Penuntut Umum. 

Pasal 15 

(1) Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi. 

(2) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi. 

(3) Pelaksanaan musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) melibatkan: 

a. Penyidik; 

b. Anak dan/atau orang tua/Walinya; 

c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya; 

d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan 

e. Pekerja Sosial Profesional. 

(4) Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, 

pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang 

terdiri atas: 

a. tokoh agama;www.hukumonline.com 

b. guru; 

c. tokoh masyarakat; 

d. Pendamping; dan/atau 

e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum. 

(5) Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan musyawarah Diversi, 
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keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga 

Kesejahteraan Sosial. 

Pasal 16 

(1) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) 

dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing 

Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. 

(2) Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, 

korban, atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja 

Sosial Profesional. 

(3) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 

(4). 

Pasal 17 

(1) Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, 

Penyidik membuat laporan dan berita acara proses Diversi. 

(2) Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta 

melanjutkan proses peradilan pidana. 

Pasal 18 

(1) Dalam hal musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16 mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani 

oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau 

orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja 

Sosial Profesional. 
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(2) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi. 

Pasal 19 

(1) Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan 

Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan 

langsung Penyidik. 

(2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 

dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penyidik 

mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri 

untuk memperoleh penetapan. 

Pasal 20 

(1) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan 

Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka 

waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya 

Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 

Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu 

paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan. 

Pasal 21 

(1) Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan 

Diversi setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (2). 
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(2) Atasan langsung Penyidik melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kesepakatan Diversi. 

(3) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, 

pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi. 

Pasal 22 

(1) Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat 

melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak, 

bekerja sama dengan lembaga terkait. 

(2) Dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan 

rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban, bekerja sama 

dengan lembaga terkait. 

Pasal 23 

(1) Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan 

kesepakatan Diversi. 

(2) Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi, disampaikan 

oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penyidik. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara 

ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh 

empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara 

lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 

empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. 
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Pasal 24 

(1) Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan: 

a. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak 

tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan 

Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau 

penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali; 

b. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak 

tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan 

Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada 

keadaan semula, atau pelayanan masyarakat; 

c. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak 

tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan 

Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau 

pelatihandi lembaga pendidikan atau LPKS; atau 

d. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak 

tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. 

(2) Surat ketetapan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai 

dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.kumonline.com 

(3) Surat ketetapan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikirimkan kepada Penuntut Umum beserta laporan proses 

Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak 

dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, 
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Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua 

Pengadilan Negeri setempat. 

Pasal 25 

(1) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka 

waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan 

melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik untuk 

ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. 

(2) Penyidik menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 

tanggal laporan diterima. 

(3) Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta 

melanjutkan proses peradilan pidana. 

Pasal 26 

(1) Kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh 

Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai 

wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/Walinya. 

(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan 

tokoh masyarakat. 

(3) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan 

dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak 

dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan. 
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(4) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi. 

Pasal 27 

Dalam hal kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 tidak mencapai kesepakatan Diversi, Penyidik 

mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan 

proses peradilan pidana. 

Pasal 28 

(1) Dalam hal kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing 

Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penyidik untuk 

ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. 

(2) Penyidik menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 

tanggal laporan diterima. 

(3) Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta 

melanjutkan proses peradilan pidana. 

Pasal 29 

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendampingan, pembimbingan, 

dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi oleh Pembimbing 

Kemasyarakatan di tahap penyidikan diatur dengan Peraturan Menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 

asasi manusia. 
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Pasal 30 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan Diversi di 

tingkat penyidikan diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi 

lembaga/instansi penegak hukum yang memiliki Penyidik atau 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 

Bagian Kedua: Tahap Penuntutan 

Pasal 31 

(1) Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), 

dan Pasal 28 ayat (3), Penuntut Umum segera meneliti kelengkapan 

berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-

undangan. 

(2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan 

tanggung jawab atas Anak dan barang bukti kepada Penuntut Umum. 

Pasal 32 

(1) Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung 

sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, 

Penuntut Umum menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, 

serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk 

menyelesaikan perkara melalui Diversi. 

Penyelesaian Perkara Pidana…, Suci Vietrasari, Fakultas Hukum UMP, 2016



30 
 

(2) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak 

Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penuntut 

Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. 

(3) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak 

Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan 

Diversi, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara upaya 

Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan. 

Pasal 33 

(1) Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi. 

(2) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi. 

(3) Pelaksanaan musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) melibatkan: 

a. Penuntut Umum; 

b. Anak dan/atau orang tua/Walinya; 

c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya; 

d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan 

e. Pekerja Sosial Profesional..com 

(4) Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, 

pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang 

terdiri atas: 

a. tokoh agama; 

b. guru; 
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c. tokoh masyarakat; 

d. Pendamping; dan/atau 

e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum. 

(5) Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan 

Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga 

Kesejahteraan Sosial. 

Pasal 34 

(1) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) 

dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing 

Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. 

(2) Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, 

korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja 

Sosial Profesional. 

(3) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 

(4). 

Pasal 35 

(1) Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, 

Penuntut Umum membuat laporan dan berita acara proses Diversi. 

(2) Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan. 
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Pasal 36 

(1) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh 

Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang 

tua/Wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja 

Sosial Profesional. 

(2) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi. 

Pasal 37 

(1) Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, Penuntut Umum 

menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi 

kepada atasan langsung Penuntut Umum. 

(2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 

dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penuntut Umum 

mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri 

untuk memperoleh penetapan. 

Pasal 38 

(1) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan 

Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu 

paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi 

dan berita acara Diversi diterima. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 

Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka 
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waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan 

Ketua Pengadilan Negeri setempat. 

Pasal 39 

(1) Penuntut Umum meminta para pihak untuk melaksanakan 

kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2). 

(2) Atasan langsung Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kesepakatan Diversi. 

(3) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, 

pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi. 

Pasal 40 

(1) Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat 

melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak 

bekerja sama dengan lembaga terkait. 

(2) Dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan 

rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban bekerja sama 

dengan lembaga terkait. 

Pasal 41 

(1) Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan 

kesepakatan Diversi. 

(2) Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh 

Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penuntut 

Umum. 
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(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara 

ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh 

empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara 

lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 

empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. 

Pasal 42 

(1) Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan: 

a. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak 

tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan 

Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau 

penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali; 

b. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak 

tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan 

Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada 

keadaan semula, atau pelayanan masyarakat; 

c. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak 

tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan 

Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau 

pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau 

d. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak 

tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan..com 
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(2) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai 

dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. 

(3) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta 

laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan 

kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau 

orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja 

Sosial Profesional. 

Pasal 43 

(1) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka 

waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan 

melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penuntut Umum 

untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. 

(2) Penuntut Umum menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 

tanggal laporan diterima. 

(3) Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan. 

Pasal 44 

(1) Kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh 

Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan 
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sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang 

tua/Walinya. 

(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan 

tokoh masyarakat. 

(3) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan 

dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak 

dan/atau orang tua/Wali, Penuntut Umum, dan Pembimbing 

Kemasyarakatan. 

(4) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi. 

Pasal 45 

Dalam hal kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 44 tidak mencapai kesepakatan Diversi, Penuntut 

Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan. 

Pasal 46 

(1) Dalam hal kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 

tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing 

Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penuntut Umum 

untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. 

(2) Penuntut Umum menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 

tanggal laporan diterima. 

(3) Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan. 
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Pasal 47 

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendampingan, pembimbingan, 

dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi oleh Pembimbing 

Kemasyarakatan di tahap penuntutan diatur dengan Peraturan Menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 

asasi manusia. 

Pasal 48 

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan Diversi di tingkat 

penuntutan diatur dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia. 

Bagian Ketiga: Tahap Pemeriksaan di Pengadilan 

Pasal 49 

Ketua Pengadilan menetapkan Hakim untuk menangani perkara Anak 

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 

pelimpahan perkara diterima dari Penuntut Umum. 

Pasal 50 

(1) Dalam hal Hakim mengupayakan Diversi, dalam jangka waktu paling 

lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Ketua Pengadilan Negeri 

menetapkan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Hakim 

menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau 

Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara 

melalui Diversi. 
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(2) Dalam hal para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepakat 

melakukan Diversi, Hakim menentukan tanggal dimulainya 

musyawarah Diversi. 

(3) Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Hakim 

melanjutkan perkara ke tahap persidangan. 

Pasal 51 

(1) Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi. 

(2) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi. 

(3) Pelaksanaan musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) melibatkan: 

a. Hakim; 

b. Anak dan/atau orang tua/Wali; 

c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali; 

d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan 

e. Pekerja Sosial Profesional. 

(4) Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, 

pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang 

terdiri atas: 

a. tokoh agama; 

b. guru;nline.com 

c. tokoh masyarakat; 

d. Pendamping; dan/atau 
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e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum. 

(5) Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan 

Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga 

Kesejahteraan Sosial. 

Pasal 52 

(1) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) 

dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing 

Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. 

(2) Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, 

korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja 

Sosial Profesional. 

(3) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 

(4). 

Pasal 53 

(1) Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, 

Hakim membuat laporan dan berita acara proses Diversi. 

(2) Perkara Anak yang tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah 

Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan ke tahap 

persidangan. 
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Pasal 54 

(1) Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Surat 

Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang 

tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Hakim, 

Pembimbing Kemasyarakatan, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. 

(2) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi. 

Pasal 55 

(1) Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Hakim 

menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi 

kepada Ketua Pengadilan Negeri. 

(2) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan 

Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu 

paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan 

Diversi ditandatangani. 

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 

Hakim, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 

penetapan. 

Pasal 56 

(1) Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi 

setelah menerima penetapan..com 

(2) Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kesepakatan Diversi. 
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(3) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, 

pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi. 

Pasal 57 

(1) Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat 

melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak 

bekerja sama dengan lembaga terkait. 

(2) Dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan 

rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban bekerja sama 

dengan lembaga terkait. 

Pasal 58 

(1) Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan 

kesepakatan Diversi. 

(2) Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh 

Pembimbing Kemasyarakatan kepada Ketua Pengadilan Negeri 

setempat. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara 

ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh 

empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara 

lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 

empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. 
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Pasal 59 

(1) Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kesepakatan Diversi yang 

telah selesai dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri. 

(2) Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Hakim untuk menerbitkan 

penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan 

kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Penetapan penghentian pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka 

waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan 

penghentian pemeriksaan perkara. 

Pasal 60 

(1) Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan 

dengan ketentuan: 

a. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak 

tanggal surat penetapan pengadilan diterima, jika kesepakatan 

Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau 

penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali; 

b. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak 

tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika 

kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, 

pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat; 

c. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak 

tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika 

Penyelesaian Perkara Pidana…, Suci Vietrasari, Fakultas Hukum UMP, 2016



43 
 

kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan 

atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau 

d. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak 

tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika 

seluruh kesepakatan Diversi telah dilaksanakan. 

(2) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai 

dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. 

(3) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikirimkan kepada Hakim dengan tembusan kepada Anak dan 

orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, 

Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua 

Pengadilan Negeri setempat. 

Pasal 61 

(1) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka 

waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan 

melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan 

tembusan kepada Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses 

peradilan pidana. 

(2) Hakim menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 

laporan diterima. 
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Pasal 62 

(1) Kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh 

Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai 

wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/Wali. 

(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan 

tokoh masyarakat. 

(3) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan 

dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak 

dan/atau orang tua/Wali, Hakim, dan Pembimbing Kemasyarakatan. 

(4) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi. 

Pasal 63 

Dalam hal kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 62 tidak mencapai kesepakatan Diversi, Hakim 

melanjutkan perkara ke tahap persidangan. 

Pasal 64 

(1) Dalam hal kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 

tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, 

Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada Ketua Pengadilan 

Negeri dengan tembusan kepada Penuntut Umum untuk 

ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana. 
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(2) Hakim menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 

laporan diterima. 

Pasal 65 

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendampingan, pembimbingan, 

dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi oleh Pembimbing 

Kemasyarakatan di tahap persidangan diatur dengan Peraturan Menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 

asasi manusia. 

Pasal 66 

Ketentuan mengenai pelaksanaan Diversi pada tingkat pemeriksaan di 

pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Anak 

1. Pengertian Anak 

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan perjuangan 

pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan 

Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya 

melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus 

dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia 

yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi 

Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan 
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berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi 

penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas 

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan 

kebebasan (Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015: 5). 

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. 

Meski tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendak 

sendiri, ternyata lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam 

membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan 

perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya amat 

dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya (Angger Sigit Pramukti & 

Fuady Primaharsya, 2015: 10). 

      Pengaturan tentang batasan usia anak dapat dilihat pada: 

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) 

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa 

(minderjarigheid) dengan telah dewasa (meerderjarigheid) yaitu 

21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 

tahun dan pendewasaan (venia aetetis, Pasal 419 KUH Perdata). 

b. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 

dan Pasal 72 menyebutkan batasan usia anak yaitu 16 tahun 

sedangkan pada Pasal 283 memberi batasan usia anak 17 tahun.  

c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tantang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
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Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas 

usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi 

wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum 

mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang. 

d. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1), maka 

batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan 

belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 

e. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang 

Kesejahteraan Anak menyebutkan, anak adalah seseorang yang 

belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 

kawin. 

f. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 

Pemasyarakatan 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c bahwa anak 

didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan 

Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan 

Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) 

tahun. 

g. Pasal 1 sub 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap 

manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 
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belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan 

apabila hal tersebut demi kepentingannya. 

h. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak 

Menurut Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha 

Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah 

Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum 

mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Nashriana, 

2012: 7). 

j. Menurut UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang 

selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum 

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seseorang yang 

berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan 

pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan 

tindak pidana. Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana 
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menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum (Angger Sigit 

Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015: 16). 

 Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan 

dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: 

a. Anak yang berkonflik dengan hukum. 

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah 

berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana. 

b. Anak yang menjadi korban tindak pidana. 

Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang 

belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, 

mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh 

tindak pidana. 

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana. 

Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum 

berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat 

dan/ atau dialaminya. 

3. Hak- hak Anak 

 Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandiriannya yang ada 

mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang 
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dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus 

diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka (Nashriana, 

2012: 13). 

 Perlindungan, pelayanan, pemeliharaan dan asuhan merupakan hak 

setiap anak, termasuk kepada anak yang mengalami masalah kelakuan 

(berkonflik dengan hukum), agar sejahtera. Kesejahteraan tersebut 

menyangkut aspek kesejahteraan fisik dan non-fisik yang dapat menopang 

keberhasilan pencapaian masa depan anak yang lebih cerah. Hak-hak 

tersebut perlu dipenuhi karena aspek perlindungan hukum terhadap anak 

lebih ditekankan pada hak-hak anak, bukan kepada kewajiban anak 

(Mulyana W. Kusumah, 1986: 3). 

 Hak-hak anak lainnya antara lain: 

a. Hak Anak dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 

tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child 

(Konvensi tentang Hak-hak Anak) 

1) Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan 

hukuman. 

2) Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk 

kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan. 

3) Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak 

dan kewajiban orang tua serta keluarga. 

4) Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara 

menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak. 
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5) Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk 

mengetahui dan diasuh orang tuanya. 

6) Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan 

hubungan keluarga. 

7) Hak untuk tinggal bersama orang tua. 

8) Kebebasan menyatakan pendapat/ pandangan. 

9) Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. 

10) Kebebasan untuk berkumpul, berhimpun dan berserikat. 

11) Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang 

diperlukan. 

12) Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, 

penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah 

(eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual. 

13) Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan 

(kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan 

yang tidak sah). 

14) Perlindungan anak yang tidak memiliki orang tua menjadi 

tanggungan negara. 

15) Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi. 

16) Hak perawatan khusus bagi anak cacat. 

17) Memperoleh pelayanan kesehatan. 

18) Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial). 
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19) Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan 

fisik, mental dan sosial. 

20) Hak anak atas pendidikan (Angger Sigit Pramukti & 

Fuady Primaharsya, 2015: 11). 

b. Hak Anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

1) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri 

dan status kewarganegaraan. 

3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, 

berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan 

dan usianya, dalam bimbingan orang tua. 

4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, 

dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. 

5) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat 

menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam 

keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau 

diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang 

lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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6) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan 

jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, 

spiritual dan sosial. 

7) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan 

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan 

tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. 

8) Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak 

memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak 

yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan 

pendidikan khusus. 

9) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar 

pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan 

informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya 

demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai 

kesusilaan dan kepatutan. 

10) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan 

waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, 

berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan 

tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. 

11) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh 

rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf 

kesejahteraan sosial. 
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12) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sarana 

penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang 

tidak manusiawi. 

13) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai 

dengan hukum. 

14) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak 

hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang 

berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. 

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak 

pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan 

lainnya (Nashriana, 2012: 18). 

c. Hak-hak tersangka/ terdakwa anak dalam Undang-undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

1) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial 

anak harus tetap terpenuhi. 

2) Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak 

mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih 

penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap 

tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan 

dalam Undang-undang Pengadilan Anak. 

3) Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak 

berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan 

diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang. 
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4. Kewajiban Anak 

   Kewajiban dan hak adalah suatu pasangan yang sulit terpisahkan 

antara satu dan lainnya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. 

Kebanyakan hak akan muncul apabila sudah melakukan kewajiban terlebih 

dahulu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, terdapat lima kewajiban anak yang harus dilakukan, 

yaitu: 

a. Menghormati orang tua, wali dan guru. 

Menghormati orang tua, wali dan guru merupakan kewajiban 

yang harus dilakukan dan tidak ada pengecualian sama sekali. 

Orang tua, wali dan guru adalah orang yang mendidik anak 

menjadi pribadi yang baik. Merekalah yang memberi ilmu yang 

bermanfaat guna meraih cita-cita yang diimpikan oleh anak. 

Kewajiban untuk menghormati orang yang mendidik tidak 

hanya terdapat dalam undang-undang akan tetapi sudah dulu 

diperintahkan oleh agama masing-masing. 

b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi temannya. 

Keluarga, masyarakat dan teman-teman adalah tempat di mana 

seorang anak berkembang. Perkembangan tersebut tidak hanya 

mengenai hard skill tetapi juga soft skill. Tidak semua 

pembelajaran yang akan membentuk pribadi seseorang diajarkan 

dalam keluarga akan tetapi anak tersebut harus belajar sendiri 

melalui lingkungan tempat di mana ia tinggal termasuk 
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masyarakat dan lingkungan pergaulan dengan temannya. Dalam 

hal ini anak akan belajar mandiri mengenai apa yang baik dan 

buruk. 

c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara. 

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan 

memegang kendali atas nasib negara ini. Anak harus cinta pada 

tanah air, bangsa dan negara karena disanalah dia dilahirkan. 

Selain itu, air dan sumber penghidupan lain juga diambil dari 

negara. 

d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. 

Anak wajib menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya 

karena melalui agama akhlak yang baik akan terwujud. 

e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia. 

Anak wajib melaksanakan etika dan memiliki akhlak mulia 

sebagai wujud kesalehan sosial yang membuat hubungan antara 

anak dengan anak serta anak dengan orang tua dapat teratur dan 

menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak adalah institusi yang 

berasal dari hati, tempat munculnya tindakan-tindakan sukarela, 

tindakan yang benar atau salah (M. Nasir Jamil, 2013: 23). 

5. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana 

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku 

kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, 

keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan 
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memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah 

bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak 

terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal 

(Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015: 5). 

Seorang delinkuen sangat membutuhkan adanya perlindungan 

hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara 

melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap 

anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini 

perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai 

keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak 

memerlukan perlindungan dan perawatan khusus (Marlina, 2012: 42). 

Sangat menyedihkan karena perspektif yang berkembang di 

masyarakat bukan penghukuman anak dalam konteks pendidikan. Yang 

seharusnya ada jaminan bahwa hukuman yang diterima seorang anak akan 

membantu pematangan psikis atau pendewasaan anak. Alih-alih 

pendewasaan seorang anak, yang terjadi adalah penghancuran masa depan 

anak karena dengan stigmatisasi itu akan mempersulit sosialisasi pasca 

pelaksanaan hukuman. Ada pandangan masyarakat bahwa sekali lancung, 

selamanya tidak bisa dipercaya. Sekali pidana, dia tetaplah seorang mantan 

narapidana yang harus dicurigai selamanya (Hadi Supeno, 2010: 133). 

          Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala 

Penyelesaian Perkara Pidana…, Suci Vietrasari, Fakultas Hukum UMP, 2016



58 
 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 

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

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasaan dan diskriminasi. 

             Undang-undang Perlindungan Anak mengatur tentang asas dan 

tujuan perlindungan anak yakni Pasal 2 dan Pasal 3, sebagai berikut: 

Pasal 2 : “Penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan 

berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak 

meliputi: 

a. Non diskriminasi. 

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak. 

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan 

perkembangan. 

d. Penghargaan terhadap anak”. 

Pasal 3 : “Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin 

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia 

yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera” (Undang-

undang Perlindungan Anak). 

             Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, 

keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-

undang Perlindungan Anak menentukan: “Negara, Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban 

dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak” 

(Undang-undang Perlindungan Anak). 
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C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

 Bila diperhatikan dalam Pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang (UU) pidana yang 

dibentuk oleh pemerintah tidak ditemukan mengenai definisi tentang 

tindak pidana (delik) dan pertanggungjawaban pidana. Padahal definisi 

tindak pidana sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-

unsur apakah yang terdapat di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana 

tersebut menjadi ukuran dalam menentukan apakah perbuatan seseorang 

itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Oleh karena tidak 

adanya definisi dan unsur-unsur perbuatan pidana dalam KUHP dan UU, 

maka para ahli memberikan definisi dan unsur-unsur tindak pidana (delik) 

(Marlina, 2012: 75). 

 Menurut E. Mezger dikatakan bahwa tindak pidana yaitu 

keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Menurutnya, unsur tindak pidana 

terdiri dari: adanya perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau 

pasif), sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang bersifat 

subjektif), dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, diancam 

dengan pidana (Marlina, 2012: 76). 

 Pompe mengemukakan dua macam definisi perbuatan pidana, yaitu 

yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Definisi 

teoritis, perbuatan pidana ialah pelanggaran norma, yang diadakan karena 

kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk mempertahankan 
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tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan dari sisi 

perundang-undangan, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh 

UU ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat 

atau berbuat pasif biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang 

merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang 

ikut serta itulah yang disebut uraian delik (Marlina, 2012: 77). 

2. Perbuatan Delinkuen 

  Istilah delinkuen berasal dari delinquency, yang diartikan dengan 

kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delinkuensi. 

Kata delinkuensi atau delinquency dijumpai bergandeng dengan kata 

juvenile, dikarena delinquency erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata 

delinquent act diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari 

masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-

anak, maka disebut delinquency. Jadi delinquency mengarah pada 

pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat 

tertentu bukan hanya hukum negara saja (Marlina, 2012: 37). 

  Menurut Fuad Hassan, yang dikatakan juvenille delinquency adalah 

perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan 

oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan. Sedangkan 

menurut Kartini Kartono bahwa yang dimaksud dengan juvenille 

delinquency adalah perilaku jahat atau kejahatan/ kenakalan anak-anak 

muda, merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja 

yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu 
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mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang 

(Kartini Kartono, 1992: 7). 

  Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak, delinkuensi atau anak nakal adalah anak yang melakukan tindak 

pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang 

bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut 

peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang 

bersangkutan. 

  Penyebab dasar delinquency meliputi pola individu dan 

perkembangannya. Pertama, perilaku anak merupakan manifestasi dari 

keadaan internalnya. Kedua, gangguan psikologi yang serius akan 

membentuk sebuah pola tingkah laku anak. Selain itu, faktor internal 

dalam diri anak muncul karena pengaruh faktor eksternal, lingkungan. 

Oleh karena itu, gangguan pada diri anak merupakan hal serius yang harus 

dipecahkan dan diatasi sebaik-baiknya untuk kepentingan perkembangan 

psikologisnya yang lebih baik dan terarah (Marlina, 2012: 67). 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak 

         Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem dalam masyarakat 

yang bertujuan menanggulangi kejahatan yang terjadi. Menanggulangi 

kejahatan artinya mengendalikan kejahatan yang ada agar berada dalam 

batas-batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat. Sistem ini 
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dianggap berhasil apabila, pertama mampu mencegah masyarakat menjadi 

korban kejahatan, kedua menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga 

masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang 

bersalah dipidana, dan ketiga berusaha agar mereka yang pernah 

melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sistem 

peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana yang diperuntukkan 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Marlina, 2012: 31). 

Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat 

untuk menanggulangi masalah kejahatan, bertujuan mengendalikan 

kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan 

sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban 

kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan 

untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. Kemudian mencegah 

terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi 

kejahatannya (Marjono Reksodiputro, 1997: 84). 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak 

adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan 

dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap 

pembimbingan setelah menjalani pidana. 

Dalam lingkungan badan peradilan tidak ditutup kemungkinan 

adanya pengkhususan, misalnya dalam peradilan umum: berupa 

Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi Niaga, 

Penyelesaian Perkara Pidana…, Suci Vietrasari, Fakultas Hukum UMP, 2016



63 
 

Pengadilan HAM, dan sebagainya yang diatur oleh Undang-undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) berbeda dengan 

Sistem Peradilan Pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi (Maidin 

Gultom, 2010: 70). 

Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang 

melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak, baik pembedaan perlakuan di dalam 

hukum acara maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan 

ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih 

memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam 

menyongsong masa depannya yang masih panjang (Wagiati Soetodjo, 

2006: 29). 

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Pengadilan Anak, telah 

pula dikeluarkan Undang-undang Kesejahteraan Anak (Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1979) dengan tujuan dan dasar pemikiran untuk 

mengutamakan kesejahteraan anak, yaitu memajukan kesejahteraan anak. 

Ketika seorang anak melakukan tindak pidana, maka yang diperlukan 

adalah penanganan yang mengutamakan kepentingan anak tersebut 

(Santhos Wachjoe Prijambodo, 2015: 20). 

Peradilan Anak merupakan upaya untuk mewujudkan 

kesejahteraan anak, sehingga pelaksanaannya harus sejauh mungkin 

menghindarkan anak dari setiap pemidanaan yang bersifat punitif. Dengan 

demikian, adalah tidak pada tempatnya apabila proses peradilan anak 
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hanya dilakukan hanya atas alasan untuk mencari legitimasi yuridis-

sosiologis terhadap pidana yang dijatuhkan, lebih-lebih manakala pidana 

yang akan dijatuhkan hakim berupa perampasan kemerdekaan (Koesno 

Adi, 2015: 122). 

Punitif adalah bagian dari kriminologi, punitif sebagai tindakan 

kekerasan terhadap seorang atau kelompok tertentu sebagai akibat 

ketidakpuasan yang di rasakan oleh sekelompok orang tertentu, tindakan 

punitif biasanya terjadi karena adanya kecemburuan sosial dan 

ketidakpuasan yang dirasakan oleh sekelompok orang. Punitif adalah suatu 

penghukuman terhadap orang atau kelompok sebagai bentuk protes 

terhadap suatu keadaan yang diyakini melanggar dapat mengganggu 

seseorang atau kelompok tertentu (www. humasur.wordpress.com). 

Encyclopedia Americana menyebutkan bahwa peradilan anak 

adalah pusat dari mekanisme perlakuan bagi penjahat-penjahat muda, anak 

nakal dan anak-anak terlantar. Sistem peradilan pidana anak adalah sistem 

pengendalian kenakalan anak yang terdiri dari lembaga-lembaga yang 

menangani Penyidikan Anak, Penuntutan Anak, Pengadilan Anak, 

Pemasyarakatan Anak (Maidin Gultom, 2010: 70). 

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan 

pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional dan peraturan 

perundang-undangan secara nasional. Menurut Anthony M. Platt prinsip 

dari perlindungan terhadap anak adalah: 
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a. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat 

dewasa. 

b. Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang 

baik dan diberi perlindungan yang baik. Anak harus dijaga 

dengan paduan cinta dan bimbingan. 

c. Perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, 

kalaupun dihukum harus dengan ancaman hukuman yang 

minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena 

terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum. 

d. Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginya, karena 

menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai 

mantan orang hukuman. 

e. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi 

cara lain yang lebih baik dijalankan. 

f. Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik 

yang buruk. 

g. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, 

pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar. 

h. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik 

menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar (Marlina, 

2012: 59). 
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2. Asas Pengadilan Anak 

 Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak terdapat 10 (sepuluh) asas. Asas tersebut adalah: 

a. Perlindungan 

Perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak 

langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik 

dan/ atau psikis. 

b. Keadilan 

Keadilan bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus 

mencerminkan rasa keadilan bagi anak. 

c. Non-diskriminasi 

Non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda 

didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, 

budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, 

serta kondisi fisik dan/ atau mental. 

d. Kepentingan Terbaik bagi Anak 

Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan 

keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup 

dan tumbuh kembang anak. 

e. Penghargaan terhadap Pendapat Anak 

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas 

hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam 
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pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang 

mempengaruhi kehidupan anak. 

f. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak 

Hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh 

negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. 

g. Pembinaan dan Pembimbingan Anak 

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, 

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan 

perilaku, pelatihan ketrampilan, profesional, serta kesehatan 

jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses 

peradilan pidana. Yang dimaksud pembimbingan adalah 

pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, 

pelatihan, ketrampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan 

rohani klien pemasyarakatan. 

h. Proporsional 

Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus 

memperhatikan batas keperluan, umur, serta kondisi anak yang 

bersangkutan. 

i. Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai Upaya 

Terakhir yang Diambil 
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Pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, 

kecuali terpaksa dilakukan guna kepentingan penyelesaian 

perkara. 

j. Penghindaran Pembalasan 

Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya 

pembalasan dalam proses peradilan pidana (Angger Sigit 

Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015: 33). 

3. Kedudukan Peradilan Pidana Anak 

             Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

merupakan landasan kerangka hukum Indonesia. Pasal 10 ayat (1) UU 

Nomor 4 Tahun 2004 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 

di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan Peradilan 

yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam 

lingkungan peradilan umum; peradilan agama; peradilan militer; dan 

peradilan tata usaha negara. 

             Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, 

mengenai baik perkara perdata maupun perkara pidana. Tidak tertutup 

kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi/ spesialisasi) dalam 

masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan Umum dapat 

diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak, 

Pengadilan Niaga dan sebagainya. Perbedaan istilah Peradilan Umum 

dengan Peradilan Khusus ini terutama disebabkan oleh adanya perkara-
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perkara atau golongan rakyat tertentu. Peradilan Khusus mengadili 

perkara-perkara atau menyangkut golongan rakyat tertentu, kemungkinan 

menempatkan Peradilan Khusus di samping empat Badan Peradilan yang 

sudah ada, berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 4 Tahun 2004, dapat 

diketahui bahwa Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah 

satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang 

diatur dengan undang-undang (Maidin Gultom, 2010: 76). 

             Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu Peradilan Anak yang 

berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Peradilan Anak masih di 

bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan 

Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-

perkara anak, Peradilan Anak melibatkan anak dalam proses hukum 

sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak 

tersebut, dan menegakan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung 

serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan 

yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada 

kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, 

mental dan sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan khusus 

(Maidin Gultom, 2010: 77). 
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