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ABSTRAK 

 

PELAKSANAAN DIVERSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM 

PERADILAN PIDANA ANAK 

(Studi Kasus di Wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro) 

 

Oleh  

WIRANTI SHAFFIRA  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

mewajibkan aparat penegak hukum dalam menangani perkara Anak menggunakan 

pendekatan keadilan restorative dan mengupayakan Diversi. Mengingat Diversi 

merupakan cara baru dalam penanganan perkara Anak di Indonesia, maka perlu 

dilakukan peneleitian dengan permasalahan bagaimanakah pelaksanaan Diversi 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidanan Anak dan apakah faktor penghambat pelaksanaan Diversi berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak. 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dengan 

menggunakan pendektatan yuridis normative terapan. Data yang digunakan 

adalah data sekunder yang diperoleh dari studi Kepustakaan dan data primer yang 

diperoleh dari studi lapangan. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara 

kualitatif. 

Simpulan, bahwa pelaksanaan Diversi di wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II 

Metro belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, tetapi telah 

memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak. Faktor penghambatnya adalah 

aparat penegak hukum masih bersikap kaku dan belum menggunakan pendekatan 

keadilan restorative, sarana dan fasilitas belum lengkap, dan kesadaran hukum 

warga masyarakat masih rendah. 

Berdasarkan simpulan disarankan kepada lembaga yang berwenang agar diadakan 

penataran tentang Diversi kepada aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas yang 

berlum ada segera diadakan, dan dilakukan sosialisasi kepada warga masyarakat 

tentang pentingnya Diversi dalam menyelesaikan perkara Anak. 

Kata kunci: Diversi, Peradilan, Anak 
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MOTTO 
 

 

 

“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah SWT” 

 

 

“Ikhtiar menuju tawakal, dan berakhir keterharuan atas kesabaran” 

 

 

“Eat Failure, and you will know the taste of success.”Anda tidak akan 

mengetahui apa itu kesuksesan sebelum merasakan kegagalan. 

 

“Always be yourself no matter what they say and never be anyone else even if 

they look better than you” Selalu jadi diri sendiri tidak peduli apa yang mereka 

katakan dan jangan pernah menjadi orang lain meskipun mereka tampak lebih 

baik dari Anda. 

 

 

"Jangan pernah takut melakukan hal yang tak mungkin. Jika sudah kehendak-

Nya, apapun akan menjadi mungkin" 

(Papa) 

 

Orang yang selalu mensyukuri nikmat yang diberi, ialah orang yang selalu dekat 

dengan kebahagiaan 

(Papa) 

 

“Mencintaimu Ayah, ialah pelajaran terbaik untuk memahami arti dari 

pengorbanan” 

(Penulis) 
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I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak) selanjutnya di singkat UU No.11/2012) menentukan, “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 di duga melakukan tindak pidana”. 

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya di singkat ABH) di 

Indonesia selama ini bermuara pada pemenjaraan. Hal ini tidak mengejutkan, 

mengingat Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya di singkat SPPA) selama 

ini di laksanakan berdasarkan Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Anak (selanjutnya di singkat UU No.3/1997) yang menganut paradigma 

lama, yaitu keadilan retributf (pembalasan sebagai keadilan) dan keadilan 

distributif (ganti rugi sebagai kedilan). Walaupun UU No.3/1997 telah 

memberikan perlakuan khusus kepada anak dari orang dewasa yang melakukan 

tindak pidana. 

Salah satu perlakuan khusus ABH yang di atur dalam UU No.3/1997 di tentukan 

dalam Pasal 24 ayat (1), yaitu “Terhadap anak tidak harus di jatuhi pidana 

melainkan dapat di berikan tindakan berupa: (1) Mengembalikan kepada orang 
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tua, wali dan orang tua asuh; atau (2) Menyerahkan kepada Negara untuk 

mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada 

Departemen Sosial dan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang 

pendidikan, pembinaan dan latihan kerja”. 

SPPA di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Peradilan Umum yang belum 

normal, karena masih kuatnya mafia peradilan dan budaya rent seeking di satu 

sisi, sedangkan di sisi lain dalam SPPA berdasarkan paradigma lama, wewenang 

untuk menangani ABH hanya di serahkan kepada aparat penegak hukum, maka 

akan sangat sulit bagi ABH untuk mendapatkan keadilan melalui SPPA. 

SPPA berdasarkan paradigma lama berpandangan, bahwa penjatuhan pidana 

penjara kepada pelaku merupakan bentuk keadilan bagi korban. Dalam situasi di 

mana aparat penegak hukum dan masyarakat belum sensitif terhadap 

“Kepentingan terbaik bagi anak”, maka angka penjatuhan pidana penjara kepada 

ABH akan meningkat. Padalah menurut Barda Nawawi Arief, “Pidana penjara 

dalam sejarahnya merupakan bentuk alternatif dari reaksi-reaksi masyarakat dan 

merendahkan martabat manusia dalam rangka mengamankan masyarakat dari 

pelaku kejahatan yang tidak dapat di perbaiki”.
1
 Celakanya, pemenjaraan terhadap 

ABH tidak menyurutkan angka ABH dari tahun ke tahun. Sebaliknya, lingkungan 

penjara justru dapat meningkatkan kualitas tidakan melawan hukum yang di 

lakukan oleh mereka, karena di dalam penjara sangat mungkin terjadi 

“pembangunan jaringan” dan “transfer pengetahuan” tentang kejahatan. 

                                                           
1
 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana 

Penjara, Cetakan Keempat, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.113. 



3 
 

  

Praktik peradilan anak selama ini menunjukkan mayoritas ABH yang di hadapkan 

ke pengadilan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum. Kenyataan lain yang juga 

mengganggu “kepentingan terbaik anak” adalah banyaknya anak jalanan yang 

menjadi ABH tetap di tahan walaupun sanksi pidana yang di ancamkan kurang 

dari lima tahun, karena tidak ada orang yang mau menjaminnya. 

Fakta tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum bagi anak yang 

di anut oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak 

(selanjutnya di singkat UU No.4/1979) dan Konvensi Hak-hak Anak (Convention 

on the Rights of the Child) (selanjutnya disingkat KHA) yang diratifikasi oleh 

Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 

(selanjutnya disingkat Keppres No.36/1990) serta Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU No.23/2002). 

Menurut Barda Nawawi Arief, “Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan 

sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi 

anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. 

Jadi, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang 

sangat luas. Hal ini terllihat dari banyak dokumen/instrument internasional yang 

berkaitan dengan masalah anak”.
2
 Oleh karena itu, menurut Barda Nawawi Arief, 

Ratifikasi KHA (Converntion On The Rights of The Child) dengan Keppres No.36 

                                                           
2
 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 

Pidana, Edisi Revisi, Citra, Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.175. 
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tahun 1990 telah membuka lembaran baru dalam penerapan instrumen 

internasional dalam peradilan anak di Indonesia”.
3
 

Ketentuan KHA sebagai standar perlindungan ABH (standars regarding children 

in conflict with the law), terdapat dalam artikel 37 dan artikel 40. 

Artikel 37 KHA menentukan sebagai berikut : 

Negara-negara peserta akan menjamin bahwa: 

1. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan 

lainya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat; 

2. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa mungkin 

memperoleh pelepasan/pembebasan (withou possibility of release) 

tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 tahun; 

3. Tidak seorang anak pun di rampas kemerdekaannya secara melawan 

hukum atau sewenang-wenang; 

4. Penangkapan, penahanan dan pidanan penjara hanya akan di gunakan 

sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang 

sangat singkat/pendek; 

5. Setiap anak yang di rampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara 

manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia; 

6. Anak yang di rampas kemerdekaannya akan di pisah dari orang 

dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya; 

7. Setiap anak yang di rampas kemerdekaannya berhak memperoleh 

bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan 

kemerdekaan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum 

perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat 

lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat 

keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu. 

Artikel 40 KHA menentukan sebagai berikut : 

1. Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang di sangka, di 

tuduh, atau di akui sebagai telah melanggar undang-undang hukum 

pidana untuk di perlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan 

peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan 

anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain 

                                                           
3
 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 134 
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dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan 

penyatuan kembali/reintegrasi anak dan peningkatan peran yang 

konstruktif dari anak dalam masyarakat. 

2. Untuk tujuan ini, dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari 

perangkat internasional yang relevan, negara-negara peserta, 

khususnya menjamin bahwa: 

a. Tidak seorang anak pun dapat di nyatakan, di tuduh, atau di akui 

telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak 

berbuat yang tidak di larang oleh hukum nasional atau 

internasional pada waktu perbutan-perbuatan itu di lakukan; 

b. Setiap anak di nyatakan sebagai atau di tuduh telah melanggar 

hukum pidana, paling sedikit memiliki jaminan-jaminan berikut : 

i. Di anggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut 

hukum; 

ii. Di beri informasi dengan segera dan langsung mengenai 

tuduhan-tuduhn terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang 

tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum 

atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan 

menyampaikan pembelaannya; 

iii. Masalah itu di putuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa 

yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan 

dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam 

kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan 

kecuali di pertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si 

anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau 

situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya; 

iv. Tidak di paksa untuk memberikan kesaksian atau mengakun 

salah; untuk memriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk 

memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas 

namanya menurut syarat-syarat keadilan; 

v. Kalau di anggap melanggar hukum pidana, maka putusan ini 

dan setiap upaya yang di kenakan sebagai akibatnya, di tinjau 

kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri 

dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum; 

vi. Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan Cuma-Cuma 

kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan 

bahasa yang di gunakan; 

vii. Kerahasiannya di hormati dengan sepenuhnya pada semua 

tingkat persidangan. 

 

3. Negara-negara pihak harus berusaha meningkatkan pembuatan 

undang-undang, prosedur-prosedur, para penguasa dan lembaga-

lembaga yang berlaku secara khusus pada anak-anak yang di nyatakan 

sebagai, di tuduh, atau di akui melanggar hukum pidana, terutama: 

a. Pembentukan umur minimum; di mana di bawah umur itu anak-

anak di anggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar 

hukum pidana; 
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b. Setiap waktu yang tepat dan di inginkan, langkah-langkah untuk 

menangani anak-anak semacam itu tanpa menggunakan jalan lain 

pada persidangan pengadilan, dengan syarat bahwa hak-hak asasi 

manusia dan perlindungan hukum di hormati sepenuhnya; 

4. Berbagai pengaturan, seperti perawatan, bimbingan dan pengawasan, 

perintah, penyuluhan, percobaan, pengasuhan anak angkat, pendidikan 

dan program-program pelatihan kejuruan dan pilihan-pilihan lain 

untuk perawatan kelembagaan harus tersedia untuk menjamin bahwa 

anak-anak di tangani dalam suatu cara yang sesuai dengan 

kesejahteraan mereka dan sepadan dengan keadaan-keadaan mereka 

maupun pelanggaran itu. 

Menurut Asep Mulyana:
4
 

Prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang di atur di dalam Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak-

hak Anak (Convention on the Right of the Child) yang di ratifikasi oleh 

Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 

menghendaki paradigma baru penanganan ABH, yakni pergeseran dari 

paradigma keadilan retributif dan keadilan distributif ke Paradigma 

keadilan restoratif berlandaskan pada rekonsiliasi dan pemulihan korban. 

Hal ini tak lain untuk mencapai suatu keadilan moral
5
 dan keadilan sosial

6
 

dalam penegakan hukum. Keadilan jenis ini melibatkan pelaku, korban, 

keluarga mereka, dan pihak lain untuk secara bersama-sama mencari 

penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut. 

Lebih lanjut di nyatakan oleh Asep Mulyana,
7
 

Dalam pandangan paradigma baru ini, sistem keadilan yang di katakan adil 

ketika proses pencarian keadilan itu melibatkan pelaku, korban, dan orang 

tua pelaku. Adapun polisi berperan sebagai mediator pada tingkat 

terendah. Masalah-masalah yang di hadapi anak kemudian di selesaikan 

secara musyawarah untuk mencari solusi terbaik, baik bagi pemulihan 

                                                           
4
 Asep Mulyana dalam http://asep234.wordpress.com/2012/03/26/tindak-kekerasan-dan-

pemidanaan-anak-ditinjau-dari-perspektif-ham/ diakses tanggal 25 Desember 2012 pukul 20.57 

WIB). 
5
 Keadilan moral (moral justice) tidak ;lain dari keadilan yang berlandaskan moralitas yang 

berbicara tentang baik dan buruk. Moralitas berasal dari berbagai sumber, yang terpenting disini 

adalah agama. Agamalah yang menetapkan tentang norma-norma baik dan buruk, benar dan salah, 

adil dan tidak adil, Perundang-undangan Indonesia sangat mendukung keadilan hukum yang 

berdasarkan keadilan moral agama. Ini terlihat secara umum dari Pasal 2 Ayat (1) UU No.48 

Tahun 2009 yang menyatakan: Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Setiap putusan hakim harus memuat kata-kata tersebut 

sebagai kepala putusannya. Putusan hakim yang tidak memuat kata-kata tersebut di atas diancam 

batal demi hukum. 
6
 Keadilan Sosial (social justice) adalah menjadi salah satu dasar Negara, sebagai sila kelima dari 

Pancasila yang berbunyi: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Dalam Pembukaan UUD 

1945 disebutkan bahwa selain melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia. Pemerintah 

Indonesia juga ingin berpartisipasi melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
7
 Ibid 

http://asep234.wordpress.com/2012/03/26/tindak-kekerasan-dan-pemidanaan-anak-ditinjau-dari-perspektif-ham/
http://asep234.wordpress.com/2012/03/26/tindak-kekerasan-dan-pemidanaan-anak-ditinjau-dari-perspektif-ham/
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korban maupun bagi penghindaran pemidanaan dan pemenjaraan. Jadi, 

dalam pencarian keadilan substansial, kita tidak perlu membuat 

persidangan layaknya persidangan peidana umum, apalagi jika tindak 

kekerasan yang di lakukan tergolong Tipiring. Bahkan jika kriminal yang 

di lakukan cukup besar dengan sanksi yang berat, proses peradilan itu 

tidak boleh membuat ABH mengalami trauma. 

 

Nandang Sambas menyatakan, “Paradigma restorative justice menghendai 

pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak harus berdasarkan pada perlindungan 

anak dan pemenuhan hak-hak anak (protection child and fulfillment child rights 

based appouch). Pendekatan model ini lebih layak di terapkan dalam menangani 

pelanggar hukum usia anak”.
8
 

Sejalan dengan pendekatan di atas, Ruben Achmad menyatakan,”tindakan hukum 

yang di lakukan terhadap mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun 

harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hal ini di dasari asumsi 

bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan atau doli incapax dan tidak dapat 

secara penuh bertanggungjawab atas tindakannya”.
9
 

Konsideran huruf d UU No.11/2012 menyatakan,”Bahwa Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara 

komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan 

hukum, sehingga perlu di ganti dengan undang-undang yang baru”. Selanjutnya 

Pasal 2 UU No.11/2012 menentukan : 

 

                                                           
8
 Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Graha Ilmu, 

Yogyakarta, 2010 hlm.7. 
9
 Ruben Achmad, “Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota 

Palembang”, Simbur Cahaya No.27 Tahun X. Januari 2005, Palembang, 2005, hlm.6. 
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Sistem Peradilan Pidana Anak di laksanakan berdasarkan asas : 

a. Perlindungan; 

b. Keadilan; 

c. Non diskriminasi; 

d. Kepentingan terbaik bagi anak; 

e. Penghargaan terhadap pendapat anak; 

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak 

g. Pembinaan dan Pembimbingan; 

h. Proporsional; 

i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan  

j. Penghindaran pembalasan. 

 

Konsideran huruf d dan Pasal 2 UU No.11/2012 menunjukkan, bahwa pengaturan 

penanganan ABH dalam UU No.11/2012 telah sejalan dengan prinsip-prinsip 

umum perlindungan anak yang di atur dalam UU No.4/1979, KHA dan UU 

No.23/2002, yakni nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan 

hidup dan tumbuh kembang anak, dan menghargai partisipasi anak. 

Substansi yang paling mendasar berkaitan dengan paradigma baru SPPA dalam 

UU No.11/2012 di atur dalam Pasal 5, yang menentukan : 

(1) Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan 

testoratif. 

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) 

meliputi : 

a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain 

dalam undang-undang ini; 

b. Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh pengadilan di 

lingkungan peradilan umum; dan 

c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan atau pendampingan 

selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan setelah menjalani 

pidana atau tindakan. 

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana di maksud pada      

ayat (2) huruf a dan b wajib di upayakan diversi. 

Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas pelaksanaan Diversi 

dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui penulisan skripsi yang berjudul 
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“Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Wilayah Balai 

Pemasyarakatan Kelas II Metro)”. 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan: 

a. Bagaimanakah pelaksanaan Diversi berdasarkan Undang-undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Balai 

Pemasyarakatan Kelas II Metro? 

b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan Diversi berdasarkan Undang-

undang Nomor 11 Tahunn 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di 

Wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro? 

2. Ruang Lingkup Penelitian: 

Berdasarkan permasalahan, maka ruang lingkup materi penelitian adalah 

Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Hukum Pelaksanaan Pidana, 

sedangkan ruang lingkup wilayah penelitian adalah wilayah Balai 

Pemasyarakatan Kelas II Metro yang meliputi Daerah Hukum Pengadilan 

Negeri Gunung Sugih, Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana dan 

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, penelitian dilakukan pada tahun 

2015-2016. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujaun Penelitian 
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a. Untuk mengetahui pelaksanaan Diversi berdasarkan Undang-undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Balai 

Pemasyarakatan Kelas II Metro. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Diversi berdasarkan 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

di Wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum 

pelaksanaan pidana khususnya yang berkaitan dengan penanganan anak yang 

bermasalah dengan hukum. 

b. Secara praktis di harapkan hasil penelitian ini dapat di jadikan rujukan atau 

sumber bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan anak yang 

bermasalah dengan hukum dan di harapkan dapat menambah sumber pustaka 

dalam khasanah ilmu hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum 

pelaksanaan pidana. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap 

dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
10

 Untuk menjawab 

permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan teori restorative justice yang 

terwujud melalui Diversi dan teori faktor penghambat upaya penegakan hukum. 

                                                           
10

 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 124. 
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a. Teori Restorative Justice 

Untuk membahas masalah pertama dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

teori restorative justice. Sehubungan dengan teori restorative justice, Muhammad 

Musa menyatakan : 

Dalam model restoratif, perilaku delinkuensi anak adalah perilaku yang 

merugikan korban dan masyarakat. Tanggapan peradilan restoratif 

terhadap delinkuensi terarah pada perbaikan kerugian itu dan 

penyembuhan luka masyarakat, tidak bersifat punitif, tujuan utamanya 

adalah perbaikan luka yang di derita oleh korban, pengakuan pelaku 

terhadap luka yang diakibatkan oleh perbuatannya dan konsiliasi serta 

rekonsiliasi dikalangan korban, pelaku dan masyarakat.
11

 

Selanjutnya dinyatakan oleh Muhammad Musa : 

Sasaran akhir konsep keadailan restoratif berkurangnya jumlah anak-anak 

yang di tangkap, di tahan, dan di vonis penjara; menghapuskan stigma/cap 

dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan 

dapat berguna kelak di kemudian hari; pelaku pidana anak dapat 

menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya, 

mengurangi beban kerja Polisi, Jaksa, Rutan, Pengadilan, dan Lapas; 

menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena 

pelaku telah di maafkan oleh korban, korban cepat mendapat ganti 

kerugian; memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi 

kenakalan anak dan; penintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.
12

 

Restorative Justice merupakan upaya penyelesaian perkara pidana dengan 

mempertimbangkan berbagai kepentingan terutama kepentingan pelaku dan 

kepentingan pemulihan korban atas kerugian yang di alaminya akibat tindak 

pidana yang di lakukan oleh seseorang. UU No.11/2012 menyebutkan, keadilan 

restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, 

korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama 

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan terbaik pada 

semula, dan bukan pembalasan, 

                                                           
11

 Muhammad Musa, Peradilan restaratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak 

Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau, 2008, hlm.13. 
12

 Ibid, hlm.20. 



12 
 

  

Memahami pengertian Keadilan Restoratif dalam Pasal 1 angka 6 UU 

No.11/2012, jelaslah bahwa pemulihan suatu keadaan seperti semula akibat dari 

terjadinya tindak pidana yang di lakukan oleh Anak, harus melibatkan banyak 

pihak, tidak hanya pelaku dan korban, tetapi juga pihak lain. Hal ini bersifat 

positif, karena tindak pidana memang berpengaruh tidak saja kepada pelaku dan 

korban melainkan juga keluarga pelaku, keluarga korban, serta kehidupan sosial. 

Oleh karena itu dalam upaya mewujudkan Keadilan Restoratif, banyak pihak yang 

di libatkan seperti Sekolah, Aparatur Pemerintahan, dan Tokoh Masyarakat. 

Bentuk pelaksanaan prinsip Keadilan Restoratif dalam UU No.11/2012, adalah 

kewajiban untuk melakukan Diversi terhadap suatu perkara tindak pidana yang di 

lakukan oleh anak.
13

 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari 

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
14

 

b. Teori tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Untuk membahas masalah ke dua penelitian ini, penulis menggunakan teori 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang di kemukakan 

oleh Soerjono Soekamto dan Mustafa Abdullah yang menyatakan:
15

 

Agar suatu kaedah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, 

senantiasa dapat di kembalikan pada paling sedikit empat faktor, yaitu : 

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri. 

2. Petugas yang menegakkan atau menerapkan hukum. 

 

                                                           
13

 Pasal 5 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 
14

 Pasal 1 angka 7 UU No.11 Tahun 2012. 
15

 Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat CV. Rajawali, 

Jakarta, 1980, hlm.14. 
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3. Fasilitas yang di harapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum. 

4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. 

2. Konseptual 

Berdasarkan konsep yang perlu di jelaskan dalam penelitan ini sebagai berikut : 

a. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara 

anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai 

dengan tahap pembimbingan setelah penjatuhan pidana.
16

 

b. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan 

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi 

tindak pidana.
17

 

c. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua 

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga 

melakukan tindak pidana.
18

 

d. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Bapas adalah unit pelaksana 

teknis pemasyarakatan yang melakukan tugas dan fungsi penelitian 

kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
19

 

e. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan 

pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk 

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan 

kembali keadaan semula, dan bukan pembalasan.
20

 

                                                           
16

 Pasal 1 angka 1 UU No.11 Tahun 2012. 
17

 Pasal 1 angka 2 UU No.11 Tahun 2012. 
18

 Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012. 
19

 Pasal 1 angka 24 UU No.11 Tahun 2012. 
20

 Pasal 1 angka 6  UU No.11 Tahun 2012. 



14 
 

  

f. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan 

pidana ke proses di luar peradilan pidana.
21

 

E. Sistematika Penulisan 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pengantar yang bersifat umum mengenai substansi skripsi 

yang berisi uraian tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah dan ruang 

lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan 

konseptual serta sistematika penulisan. 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum 

yang berkaitan dengan substansi skripsi yang bersifat teoritis sebagai bahan 

perbandingan antara teori dengan kenyataan. Dalam bab ini di bahas pengertian 

Anak, pengertian Kenakalan Anak, Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak serta Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

III.  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang di lakukan dalam penelitian 

yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, pengumpulan dan 

pengolahan data serta analisa data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan 

Pelaksanaan Diversi berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Wilayah Balai Pemasyarakatan 

                                                           
21

 Pasal 1 angka 7 UU No.11 Tahun 2012. 
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Kelas II Metro) dan faktor penghambat pelaksanaan Diversi berdasrakan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi 

Kasus di Wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro). 

V. PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian yang berupa jawaban atas permasalahan 

yang telah di rumuskan dalam Bab I serta saran dari peneliti yang merupakan 

alternatif penyelesaian permasalahan yang ada, guna perbaikan di masa 

mendatang. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Anak 

Di tinjau dari aspek yuridis, maka anak berdasarkan hukum positif Indonesia 

lazim di artikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig/person under 

age), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (minderjarig/inferiority) 

atau kerap juga di sebut sebagai anak di bawah pengasuhan wali (minerjarige 

ondervoordij). Dengan tolak ukur tersebut ternyata hukum positif Indonesia (ius 

constitutum/ius peratum) tidak mengatur unifikasi hukum yang baku dan 

universal untuk menentukan kriteria batasan umur seorang anak. 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya di 

singkat UUD 1945) tidak mengatur kriteria batasan umur Anak, tetapi 

berdasarkan ketentuan Pasal 34 dapat di nyatakan, bahwa anak adalah sebagai 

subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus di lindungi, di pelihara dan 

di bina untuk mencapai kesejahteraan anak.
22

 

                                                           
22

 Pasal 34 UUD 1945 menentukan; (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh 

Negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur 

dalam undang-undang. 
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Bertolak dari ketentuan Pasal 34 UUD 1945, Irma Setyowati Soemitro 

menyatakan,”Bahwa seseorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian 

hak-hak tersebut dapat menjamin Pertumbuhan dan Perkembangannya dengan 

wajar dan baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun sosial”.
23

 

Menurut UU No.11/2012 anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum yang 

sering di sebut ABH. Selanjutnya Pasal 1 angka 2 UU No.11/2012 

menentukan,”Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik 

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi 

saksi tindak pidana”. 

Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya di sebut anak adalah anak yang 

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang di duga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU NO.11/2012), 

sedangkan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya di sebut 

Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan 

oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU No.11/2012). Adapun anak yang menjadi 

Saksi Tindak Pidana selanjutnya di sebut Anak Saksi adalah anak yang belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

tentang suatu perkara pidana yang di dengar, di lihat dan/atau di alaminya sendiri 

(Pasal 1 angka 5 UU No.11/2012). 

                                                           
23

 Irma Setyowati Soemitro, Hukum Kesejahteraan Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 

49. 
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Di lihat dari sisi usia, seseorang termasuk dalam kategori anak berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat perbedaan 

antara suatu Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Perundang-

undangan yang lain. 

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

Kitab undang-undang hukum pidana selanjutnya di singkat KUHP merupakan 

terjemahan dari wetboek van strafrecht yang berasal dari wetboek van strafrecht 

voor Nederlandsch-Indie yang berlaku secara resmi di Indonesia berdasarkan 

undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 

Secara eksplisit KUHP tidak memuat pengertian anak, tetapi mengatur 

pembatasan usia anak. Hal ini dapat di jumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 

72, yaitu usia 16 tahun. Apabila seseorang yang berusia maksimal 16 tahun 

melakukan tindak pidana, maka baik secara teoritik maupun praktik hakim dapat 

memutuskan anak tersebut di kembalikan kepada orang tuanya, walinya atau di 

serahkan kepada Pemerintah sebagai Anak Negara tanpa penjatuhan pidana. 

Berkaitan dengan anak, selain mengatur batas usia anak sebagai pelaku tindak 

pidana, yaitu 16 tahun, KUHP juga mengatur batas usia anak sebagai korban 

kejahatan, yaitu kurang dari 16 tahun sebagaimana di tentukan dalam Pasal 287, 

Pasal 290 dan Pasal 295. 

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya di singkat KUHAP 

merupakan sebutan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana. KUHAP tidak mengatur secara eksplisit batas usia untuk menentukan 
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seseorang termasuk dalam kategori anak. Namun demikian, berdasarkan 

ketentuan Pasal 153 ayat (5) KUHAP yang memberi wewenang kepada Hakim 

untuk tidak memperkenankan anak yang belum mencapai umur tujuh tahun masih 

termasuk dalam kategori anak atau bahkan seseorang yang berumur delapan belas 

tahun masih dalam kategori anak. 

3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang sering di singkat KUHPdt. 

Merupakah terjemahan Burgelijke Weetbook (selanjutnya di singkat BW). Secara 

eksplisit BW tidak mendifinisikan seseorang sebagai anak. Pasal 330 ayat (1) 

KUHPdt. hanya menentukan batasan antara belum dewasa (minderjarigheid) 

dengan telah dewasa (meerjarigheid). Batas umur dewasa adalah 21 (dua puluh 

satu) tahun. Namun demikian, walaupun seseorang belum berumur 21 tahun tetapi 

ia sudah menikah, maka orang tersebut termasuk dalam kategori dewasa. 

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

Pasal 1 angka (2) UU No.4/1979 menentukan, “Anak adalah seseorang yang 

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 

5. Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

Pasal 1 angka (5) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(selanjutnya di singkat UU No.39/1999) menentukan, “Anak adalah setiap 

manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah 

kepentingannya”. 
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Bertolak dari pengertian anak berdasarkan batas umur yang terdapat dalam 

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah di kutipkan di atas, ternyata 

terdapat variasi dalam menentukan batasan umur anak. Batasan usia biasanya di 

jadikan tolak ukur sejauhmana anak dapat di pertanggungjawabkan terhadap 

tindak pidana. Oleh karena itu, “Beijing Rules” menentukan batasan umur seorang 

anak yang di sebut anak nakal adalah antara 7 (tujuh) tahun sampai 18 (delapan 

belas) tahun. 

Menurut “Beijing Rules” batasan umur antara 7 tahun sampai dengan 18 tahun 

tersebut belumlah bersifat mutlak, karena kepastian mengenai batasan umur 

tersebut di serahkan kepada masing-masing negara anggota, tergantung dari socio-

cultural dan keadaan dari masing-masing negara tersebut. Namun yang terpenting 

mengenai batasan umur ini harus di rumuskan dalam sebuah peraturan negara, 

karena tidak semua anak dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya. 

Mengingat perbedaan batas usia anak maka dapat di gunakan asas tidak tertulis 

yang di kenal dan berlaku dalam hukum pidana yaitu asas “lex specialis derogate 

legi generali” yang artinya “undang-undang yang khusus menyampingkan 

undang-undang yang umum”. 

Berkaitan dengan asas lex specialis derogate legi generali dalam rangka Sistem 

Peradilan Pidana Anak di Indonesia, maka Undang-undang yang umum adalah 

KUHP dan KUHAP, sedangkan Undang-undang yang khusus adalah UU 

No.11/2012, umur anak menurut UU No.11/2012 adalah 12 tahun tapi belum 

mencapai 18 tahun. Dengan demikian, yang di maksud dengan anak dalam Skripsi 

ini adalah anak menurut ketentuan UU No.11/2012. 
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B. Pengertian Kenakalan Anak 

Kenakalan anak atau remaja lebih di kenal dengan istilah juvenile delinquency. 

juvenile delinquency adalah perilaku jahat/asusila atau kenakalan anak-anak muda 

yang merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja di sebabkan 

oleh suatu bentuk pengabaian sehingga mereka mengembangkan tingkah laku 

yang menyimpang. 

Beberapa ilmuan mengartikan juvenile delinquency sebagai kenakalan remaja. 

Konsep ini untuk menghindari istilah “Kejahatan Anak” di mana istilah ini dapat 

menimbulkan konotasi negatif dan pada gilirannya akan membawa efek 

psikologis yang negatir bagi anak. 

Dalam skripsi ini juvenile delinquency di artikan sebagai kenakalan anak, baik 

berupa pelanggaran sebagaimana yang di atur dalam buku III KUHP maupun 

kejahatan sebagaimana yang di atur dalam buku II KUHP. Dalam pengertian ini 

mencakup pula kejahatan yang di atur di luar KUHP. 

SPPA menggunakan istilah yang tepat untuk menunjukkan anak yang melakukan 

kenakalan remaja yang mengarah kepada tindak pidana, yaitu anak yang 

berkonflik dengan hukum, yang dalam skripsi ini di singkat ABH. Secara yuridis 

formal masalah ABH telah mendapatkan jaminan adanya penyelesaian yang 

memprioritaskan kepada kepentingan anak. 

Pasal 2 UU No.11/2012 menentukan : 

Bahwa dalam peradilan pidana anak di laksanakan berdasarkan asas : 

a. Perlindungan; 

b. Keadilan; 

c. Non Diskriminasi; 

d. Kepentingan terbaik bagi anak; 



22 
 

  

e. Penghargaan terhadap pendapat anak; 

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; 

g. Pembinaan dan Pembimbingan; 

h. Proporsional; 

i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan 

j. Penhindaran Pembalasan. 

Selanjutnya Pasal 3 UU No.11/2012 menentukan : 

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak : 

a. Di perlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuahan 

sesuai dengan umumnya; 

b. Di pisahkan dari orang dewasa; 

c. Memperoleh bantuan hukkum dan bantuan lain secara efektif; 

d. Melakukan kegiatan rekreasional; 

e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman dan perlakuan lain yang kejam, 

tidak manusiawi, serta merendahkan derajad dan martabatnya; 

f. Tidah di jatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 

g. Tidak di tangkap, di tahan, di penjara kecuali upaya terakhir dan dalam 

waktu yang paling singkat; 

h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak 

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i. Tidak di publikasikan identitasnya; 

j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang di percaya 

oleh anak; 

k. Memperoleh advokasi sosial; 

l. Memperoleh kehidupan pribadi; 

m. Memperoleh aksesabilitas terutama bagi anak cacat; 

n. Memperoleh pendidikan; 

o. Memperoleh pelayanan kesehatan; 

p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Kemudian Pasal 4 UU No.11/2012 menentukan :  

(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak : 

a. Mendapatkan pengurangan masa pidana; 

b. Memperoleh asimjlasi; 

c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga; 

d. Memperoleh pembebasan bersyarat; 

e. Memperoleh cuti menjelang bebas; 

f. Memperoleh cuti bersyarat; 

g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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(2) Hak sebagaimana di maksud ayat (1) di berikan kepada anak yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bertolak dari ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 UU No.11/2012, jelaslah 

bahwa UU No.11/2012 menghendaki pelaksanaan SPPA sebagai sarana 

perlindungan hukum kepada bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

dengan memberikan perlindungan khusus bebas terhadap ABH. Bukan 

sebagai sarana penghukuman apalagi sebagai sarana pembalasan. 

C. Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

Berkaitan dengan Keadilan Restoratif, Howard Zehr menyatakan, “Restorative 

Justice adalah: melihat suatu proses peradilan dengan pandangan yang berbeda, 

yakni kirminal adalah kekerasan yang di lakukan oleh orang kepada orang lain. 

Restorative Justice di lakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali 

seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari 

solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali”.
24

 

Howard Zehr
25

 menyebutkan lima perbandingan antara “Retributive Justice” dan 

“Restorative Justice” sebagai berikut : 

1. Retributive Justice memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan 

negara, sedangkan Restorative Justice pada pengrusakan atau kekerasan 

terhadap manusia yang berhubungan dengannya. 

2. Retributive Justice berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan 

kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan Restorative Justice 

mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan 

                                                           
24

 Howard Zehr dalam Mahmul Siregar dkk, Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum 

pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 

2007, hlm.89 
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membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan 

masyarakat yang di rugikan sehingga semuanya mendapat hak masing-

masing. 

3. Retributive Justice melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan 

normal, sedangkan Restorative Justice melibatkan korban, pelaku dan 

masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian. 

4. Dalam Retributive Justice korban hanya merupakan bagian pelengkap, 

sedangkan dalam Restorative Justice korban adalah posisi sentral. 

5. Dalam Retributive Justice posisi masyarakat di wakili oleh Negara, 

sedangkan Restorative Justice masyarakat berpartisipasi aktif. 

 

Menurut Marlina, “Bentuk restorative justice yang di kenal dalam penanganan 

perkara anak adalah reparative board/youth panel yaitu suatu penyelesaian 

perkara tindak pidana yang di lakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, 

korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara 

bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban 

atau masyarakat”.
26

 

Pelaksanaan restorative justice memberikan dukungan terhadap proses 

perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini di karenakan 

prinsip utama dari restorative justice adalah menghindarkan pelaku tindak pidana 

dari tindakan-tindakan paksa yang terdapat dalam sistem peradilan pidana dan 

memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana 

penjara. 

Restorative Justice adalah bentuk yang paling di sarankan dalam melakukan 

Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini di karenakan 

konsep restorative justice melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang di lakukan oleh anak. 

                                                           
26

 Marlina, Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang 

berhadapan dengan Hukum, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan, 2009, hlm. 195 
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Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Toni F. Marshall mengatakan: 

“Restorative Justice adalah sebuah proses di mana para pihak yang 

berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk 

menyelesaikan persoalan secara bersama-sama sebagaimana menyelesaikan akibat 

dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan”.
27

 

Penjelasan terhadap definisi Restorative Justice yang di kemukakan oleh Toni F. 

Marshall di atas di kembangkan oleh Susan Sharpe dengan mengungkapkan 5 

prinsip kunci dari Restorative Justice yaitu:
28

 

1. Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus; 

2. Restorative Justice berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian 

yang ada akibat terjadinya tindak kejahata; 

3. Restorative Justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku 

secara utuh; 

4. Restorative Justice mencarikan penyatuan kembali kepada warga 

masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal; 

5. Restorative Justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat 

mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya. 

 

Pandangan Michael Tonry terhadap Restorative Justice melalui penelitianya tahun 

1999 terhadap kebijakan pemidanaan di Amerika, bahwa Restorative Justice 

mempunyai pengaruh besar karena kemampuan konsep tersebut memberikan 

manfaat kepada semua tahapan proses peradilan dan menempatkan pelaku dengan 

tepat dalam proses peradilan. 

Menurut Michael Tonry (dalam Marlina, 2007:89) ada 3 konsep pemidanaan, 

yaitu:
29
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1. Structured sentencing (pemidanaan terstruktur); 

2. Indeterminate (pemidanaan yang tidak menentukan); dan 

3. Restorative/community justice (pemulihan/keadilan masyarakat). 

Penyelesaian secara Restorative Justice berbeda dengan proses peradilan 

konvensional. Peradilan konvensional merupakan pengadilan yang menentukan 

kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang di alami seseorang atau 

beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara yang 

di langsungkan oleh aturan yang sitematik. 

Pasal 1 angka 6 UU No.11/2012 menentukan, “Keadilan Restoratif adalah 

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga 

pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari 

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan 

semula dan bukan pembalasan”. 

Prioritas penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif dalam SPPA di 

tentukan dengan tegas di dalam Pasal 5 UU No.11/2012 yang isinya sebagai 

berikut : 

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan 

Restoratif. 

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) 

meliputi : 

a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang di laksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali di tentukan 

lain dalam undang-undang ini; 

b. Persidangan anak yang di lakukan oleh pengadilan di lingkungan 

peradilan umum; dan 

c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan 

selama proses pelaksanaan pidan atau tindakan dan setelah menjalani 

pidana atau tindakan. 
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(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana di maksud pada ayat 

(2) huruf a dan huruf b wajib di upayakan Diversi. 

Berdasarkan Pasal 5 UU No.11/2012 di ketahi, bahwa pelaksanaan pendekatan 

Keadilan Restoratif di bidang penyidikan dan penuntutan anak serta persidangan 

anak dalam SPPA berdasarkan UU No.11/2012 wajib mengupayakan Diversi. 

Dengan demikian, berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, Diversi merupakan 

bentuk utama penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum. 

Sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 Angka 7 UU No.11/2012, “Diversi adalah 

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di 

luar peradilan pidana”. 

Pasal 6 UU No.11/2012 menentukan, Diversi bertujuan : 

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; 

b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 

c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 

d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 

e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. 

Di lihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa di kenal dengan 

istilah politik kriminal (criminal policy) menurut G.P.Hoefnagels, Diversi sebagai 

salah satu cara penyelesaian perkara pidana anak merupakan upaya 

penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal. 
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Adapun upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P.Hoefnagels sebagaimana 

di kemukakan oleh Barda Nawawi Arief adalah sebagai berikut :
30

 

Menurut G.P.Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh 

dengan : 

 

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application); 

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); 

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and 

punishment/mass media). 

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di 

bagi dua yaitu lewat jalur „penal‟ (hukum pidana) dan lewat jalur „non penal‟ 

(bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P.Hoefnagels, upaya-

upaya yang di sebut dalam butir (b) dan butir (c) dapat di masukkan dalam 

kelompok upaya „nonpenal‟. 

Sekalipun tujuan Diversi mengandung banyak kebaikan, baik bagi kehidupan 

ABH, korban maupun bagi kehidupan sosial dan kenegaraan, namun Diversi tidak 

di terapkan untuk semua tindak pidana yang di lakukan oleh anak. Hal ini dengan 

tegas di atur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.11/2012 yang menentukan, “Diversi di 

laksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : (a) di ancam dengan pidana 

penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan (b) bukan merupakan penanggulangan 

tindak pidana”. 

Pasal 8 UU No.11/2012 menentukan : 

(1) Proses Diversi di lakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak 

dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing 

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan 

Keadilan Restoratif. 

(2) Dalam hal di perlakukan, musyawarah sebagaimana di maksud pada ayat 

(1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat. 
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(3) Proses Diversi wajib memperhatikan : 

a. Kepentingan korban; 

b. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak; 

c. Penghindaran stigma negatif; 

d. Penghindaran pembalasan; 

e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan Diversi harus 

mempertimbangkan : (a) kategori tindak pidana; (b) umur anak; (c) hasil 

penelitian kemasyarakatan dan Bapas; dan (d) dukungan lingkungan keluarga dan 

masyarakat (Pasal 9 ayat (1) UU No.11/2012). Kesepakatan Diversi harus 

mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan 

anak dan keluarganya, kecuali untuk : (a) tindak pidana yang berupa pelanggaran; 

(b) tindak pidana ringan; (c) tindak pidana tanpa korban; atau (d) nilai kerugian 

korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat (Pasal 9 ayat (2) 

UU No.11/2012). 

D. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Telah di kemukakan sebelumnya, bahwa menurut Soerjono Soekamto dan 

Mustafa Abdullah, paling sedikit ada empat faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum, yaitu: “(1) kaedah hukum atau peraturan itu sendiri; (2) 

petugas yang menegakkan atau menerapkan hukum; (3) fasilitas yang di harapkan 

akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum; dan (4) warga masyarakat 

yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut”.
31

 

Terkait dengan kaedah hukum atau peraturan sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi penegakkan hukum, Soerjono Soekamto dan Mustafa Abdullah 

menyatakan :
32
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Agar suatu kaedah hukum dapat berfungsi, maka kaedah hukum tersebut 

harus memenuhi ke tiga macam keberlakuan sebagai berikut : 

1. Berlaku secara yuridis, artinya keberlakuannya berdasarkan efektifitas 

kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, dan terbentuk menurut cara yang 

telah di tetapkan; 

2. Berlaku secara sosiologis, artinya peraturan hukum tersebut di akui atau 

di terima masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut di 

berlakukan; 

3. Berlaku secara filosofis, artinya peraturan hukum tersebut sesuai dengan 

cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. 

Terkait dengan faktor petugas yang menegakkan atau yang menerapkan hukum, 

Soerjono Soekamto dan Mustafa Abdullah antara lain menyatakan:
33

 

Petugas penegak hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, oleh 

karena menyangkut petugas-petugas pada strata atas, menengah dan 

bawah. Yang jelas adalah bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, 

maka petugas seyogyanya harus mempunyai suatu pedoman, antara lain 

peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. 

Dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum tersebut, mungkin sekali 

para petugas menghadapi masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Sampai sejauhmanakah petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang 

ada. 

2. Sampai batas-batas manakah petugas di perkenankan memberikan 

kebijakan? 

3. Teladan macam apakah yang sebalinya di berikan oleh petugas kepada 

masyarakat? 

4. Sampai sejauhmanakah derajat sikronisasi penugasan-penugasan yang 

di berikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang 

tegas pada wewenangnya? 

Bertolak dari masalah-masalah yang di hadapi tersebut, jelaslah bahwa faktor 

petugas memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum. Kalau peraturan 

sudah baik akan tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan ada masalah. 

Demikian pula sebaliknya, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas petugas 

baik, maka mungkin pula timbul masalah. 
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Selanjutnya berkaitan dengan fasilitas, oerjono Soekamto dan Mustafa Abdullah 

antara lain menjelaskan sebagai berikut : 

Secara sederhana fasilitas di rumuskan sebagai sarana untuk mencapai 

tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi 

sebagai faktor pendukung. Memang seringkali terjadi, bahwa suatu 

peraturan sudah di perlakukan padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. 

Sehingga peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, 

malah mengakibatkan terjadinya kemacetan”.
34

 

Berbicara mengenai warga masyarakat sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi penegakkan hukum, Soerjono Soekamto dan Mustafa Abdullah 

menyatakan : 

Di jadikannya warga masyarakat sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi penegakkan hukum, karena efektifitas penegakkan hukum 

sangat terngantung pada kepatuhan hukum masyarakat. Sebab, 

bagaimanapun baiknya peraturan hukum dan bagusnya kualitas petugas 

serta lengkapnya fasilitas, jika warga masyarakat yang terkena ruang 

lingkup peraturan tersebut tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi 

peraturan tersebut, maka ke tiga faktor tersebut tidak ada gunanya.
35

 

 

Deni Eka Priyantoro
36

 mengutip Soerjono Soekamto dalam sumber lain,
37

 

menyatakan, “Berdasarkan teori efektifitas hukum yang di kemukakan oleh 

Soerjono Soekamto, efektif atau tidaknya suatu hukum di tentukan oleh lima 

faktor, yaitu (1) Undang-undang; (2) Penegak hukum; 3) Sarana dan fasilitas; (4) 

Masyarakat; dan (5) Kebudayaan”. 
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Selanjutnya di jelaskan oleh Deni Eka Priyantoro:
38

 

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku 

umum dan di buat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai 

berlakunya undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya 

adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Asas-asas 

tersebut antara lain : 

a. Undang-undang tidak berlaku surut; 

b. Undang-undang yang di buat oleh penguasa yang lebih tinggi 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; 

c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-

undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama; 

d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang 

yang berlaku terdahulu; 

e. Undang-undang tidak dapat di ganggu gugat; 

f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan 

spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui 

pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). 

Penegakan hukum merupakan golongan panutaan dalam masyarakat, yang 

hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan 

aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat 

pengertian dari golongan sasaran di samping menjalankan atau 

membawakan peranan yang dapat di terima oleh mereka. Beberapa halangan 

yang mungkin di jumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari 

golongan sasaran atau penegak hukum. Halangan-halangan tersebut adalah : 

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak 

laindengan siapa dia berinteraksi; 

b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi; 

c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, 

sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi; 

d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan 

tertentu, terutama kebutuhan material; 

e. Kurangnya daya inovasi yang sebenarnya merupakan pasangan 

konservatisme. 

Sarana dan fasilitas sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum antara lain mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup, dan seterusnya. Tanpa adanya sarana dan fasilitas 

tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang 

seharusnya dengan peranan yang aktual. 

 

Masyarakat adalah sumber sekaligus tujuan dari penegakan hukum. 

Adegium menyatakan, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Di 

pandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi 
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penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai 

kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan 

mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum 

pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum 

senantiasa di kaitkan dengan pola perilaku penegak hukum. 

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi 

abstrak mengenai apa yang di anggap baik sehingga di anut dan apa yang di 

anggap baik sehingga di anut dan apa yang di anggap buruk sehingga di 

hindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah : 

a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman; 

b. Nilai jasmani kebendaan dan nilai rohani keakhlakan; 

c. Nilain kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme. 

 

Berkaitan dengan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum 

sebagaimana di uraikan di atas, pendapat lain menyatakan sebagai berikut:
39

 

1. Hukum dalam hal ini harus di artikan undang-undang, tidak boleh 

bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang di buat haruslah 

menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang 

sebagaimana di atur dalam konstitusi negara, serta undang-undang di buat 

haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-

undang tersebut di berlakukan. 

2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam 

bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya 

dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah di atur 

dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut di 

lakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga 

menjadi panutan masyarakat serta di percaya oleh semua pihak termasuk 

semua anggota masyarakat. 
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3. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku 

atau di terapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan 

memahami hukum yang berlaku, serta mentaati hukum yang berlaku dengan 

penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan 

masyarakat. 

4. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas 

tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang 

baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. 

Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan 

bagi keberhasilan penegakan hukum. 

5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup 

nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan 

konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang di anggap baik sehingga di 

anut, dan apa yang di anggap buruk sehingga di hindari. 

Berdasarkan uraian di atas jelaslah, bahwa pokok permasalahan penegakan hukum 

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor 

tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya 

terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yang meliputi : 

1. Faktor hukum, dalam hal ini hanya mencakup hukum positif tertulis; 

2. Faktor penegak hukum, baik yang membentuk hukum maupun yang 

menerapkan hukum; 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 
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4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di 

terapkan; dan 

5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Ke lima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan 

esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur efektifitas penegakan 

hukum. 

Menurut Barda Nawawi Arief:
40

 

Sistem peradilan (atau sistem penegakan hukum) di lihat secara integral, 

merupakan suatu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari 

komponen „substansi hukum‟ (legal culture). Sebagai suatu sistem 

penegakan hukum, proses peradilan/penegakan hukum terakait erat dengan 

ke tiga komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan 

(komponen substansi/normatif), lembaga/struktur/aparat penegak hukum 

(komponen struktur/beserta mekanisme prosedural/administrasinya), dan 

nilai-nilai „budaya hukum‟ (legal culture) dalam konteks penegakan hukum, 

tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum 

yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku 

sosialnya, dan pendidikan ilmu hukum. 

Mencermati pendapat Barda Nawawi Arief di atas yang menyatakan, bahwa sub-

sistem (komponen) sistem penegakan hukum terdiri dari komponen „substansi 

hukum‟ (legal substance), „struktur hukum‟ (legal structure), dan „budaya 

hukum‟ (legal culture), dapat di nyatakan bahwa walaupun menurut Barda 

Nawawi Arief sub-sistem (komponen) penegakan hukum hanya terdiri komponen 

„substansi hukum‟ (legal substance), „struktur hukum‟ (legal structure), dan 

„budaya hukum‟ (legal culture), tetapi sebenarnya di dalam tiga komponen 

tersebut terkandung lima komponen, yaitu : 
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1. Komponen „substansi hukum‟ (legal substance); 

2. Komponen „struktur hukum‟ (legal structure); 

a. Faktor penegak hukum; dan 

b. Faktor sarana dan fasilitas. 

3. Komponen „budaya hukum‟ (legal culture) 

a. Faktor budaya; dan 

b. Faktor masyarakat. 

Dengan demikian dapat di nyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan 

hukum terdiri dari faktor substansi, faktor aparat penegak hukum, faktor saran dan 

fasilitas, faktor budaya, dan faktor masyarakat. 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif terapan. Pendekatan yuridis normatif terapan merupakan suatu 

pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan terhadap penerapan ketentuan 

hukum normatif (teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan) 

yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui 

Diversi. Secara operasional pendekatan ini di lakukan dengan peneliatan 

kepustakaan dan wawancara untuk mengetahui apakah pelaksanaan diversi sudah 

sesuai atau belum dengan ketentuan normatif yang menjadi tolak ukur terapan. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Studi Kepustakaan dan Studi 

Lapangan. Adapun jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini meliputi 

data skunder dan data primer. Dalam mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, 

asas-asas, konsep-konsep dan kaedah-kaedah hukum yang berkaitan dengan 

penelitian ini di pergunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang di 

peroleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan studi dokumen dan studi 

literatur. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan hukum tersier. 
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Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari Undang-

undang Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-

undang Hukum Pidana yang merupakan terjemahan dari Wetboek van Strafrecht 

yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie yang berlaku 

secara resmi di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 

tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum 

berumur 12 (dua belas) tahun. 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum 

primer yang berupa literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum pidana dan 

konsep-konsep yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari 

Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta berbagai keterangan yang di 

dapat dari media massa dan media elektronik, sebagai pelengkap. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya dapat di 

duga.
41

 Populasi dalam penelitian ini adalah penegak hukum yang berkaitan 

dengan proses Diversi. Untuk menentukan sampel dari populasi yang akan di teliti 
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di pergunakan metode Proporsional Purposif Sampling, yang berarti menentukan 

sampel di sesuaikan dengan tujuan yang hendak di capai. Adapun populasi yang 

di jadikan sampel adalah : 

1. Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas II Metro : 1 orang 

2. Penyidik Anak pada Polres Lampung Tengah : 1 orang 

3. Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih : 1 orang 

4. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih : 1 orang 

J u m l a h : 4 orang 

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

a. Studi kepustakaan yaitu studi yang di lakukan untuk mendapatkan data 

sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dan menganalisis 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang 

berhubungan dengan permasalahan. 

b. Studi lapangan yaitu pengumpulan data primer yang di lakukan melalui 

wawancara dengan sampel yang telah di tentukan dengan menggunakan 

metode Proporsional Purposif Sampling, yaitu empat orang responden aparat 

penegak hukum tersebut di atas dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang telah di siapkan. 

 

 



40 
 

  

2. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data yang di kehendaki terkumpul, baik data yang di dapat dari studi 

kepustakaan maupun data yang di dapat dari studi lapangan, maka data-data 

tersebut di proses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Editing, meneliti dan memeriksa kembali data yang telah di peroleh mengenai 

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan 

dan kesalahan. 

b. Sistematisasi Data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada 

tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis. 

E. Analisa Data 

Analisa data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahn yang di 

ajukan dalam skripsi ini yang di peroleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam 

proses analisis ini rangkaian data di analisis secara kualitatif yaitu dengan cara 

merumuskan dalam bentuk uraian kalimat sehingga benar-benar merupakan 

jawaban. Kemudian hasil analisis data tersebut di deskripsikan ke dalam bentuk 

penalaran yang bersifat induktif, yaitu cara berfikir yang di dasarkan fakta-fakta 

yang bersifat khusus kemudian di simpulkan secara umum. Atas dasar kesimpulan 

tersebut, lalu di susun saran-saran dalam rangka perbaikan. 
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V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang 

di ajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Diversi berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA di 

wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dapat di lihat dari dua sudut 

antara lain : 

a. Di lihat dari pedoman, tata cara dan koordinasi pelaksanaan Diversi, 

pelaksanaan Diversi di wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro 

belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan UU No.11 Tahun 2012 dan PP 

No.65 Tahun 2015, karena : 

1) Pelaksanaan Diversi belum melibatkan Pekerja Sosial Profesional atau 

Tenaga Kesejahteraan Sosial. Padahal UU No.11 Tahun 2012 dan PP 

No.65 Tahun 2015 dengan tegas mewajibkan pelaksanaan Diversi 

melibatkan Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan 

Sosial. 
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2) Penerbitan surat ketetapan penghentian penyidikan, surat ketetapan 

penghentian penuntutan, dan surat penetapan penghentian pemeriksaan 

perkara belum di dasarkan pada laporan pelaksanaan kesepakatan 

Diversi. Padahal UU No.11 Tahun 2012 dan PP No.65 Tahun 2015 

dengan tegas menentukan, kecuali kesepakatan Diversi berbentuk 

perdamaian dengan ganti kerugian atau penyerahan kembali anak 

kepada orang tua/wali, penerbitan surat ketetapan penghentian 

penyidikan, surat ketetapan penghentian penuntutan, dan surat 

penetapan penghentian pemeriksaan perkara, harus di dasarkan pada 

laporan Pembimbing Kemasyarakatan tentang telah di laksanakannya 

kesepakatan Diversi. 

b. Di lihat dari fakta di wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro belum 

ada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan belum ada 

lembaga tempat anak pelaku tindak pidana melaksanakan pelayanan 

masyarakat, maka bentuk kesepakatan Diversi berupa “perdamaian dengan 

atau tanpa ganti kerugian dan penyerahan kembali anak kepada orang 

tua/wali” di wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro merupakan 

bentuk kesepakatan Diversi yang tepat dan adil, karena memenuhi “asas 

kepentingan terbaik bagi anak” dan “tujuan Diversi mencapai perdamaian 

antara korban dan anak”. 

2. Faktor penghambat pelaksanaan Diversi berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 

tentang SPPA di wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro adalah : 

a. Aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak belum 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan secara optimal 
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dan masih bersikap kaku, selain itu, dalam menangani perkara anak masih 

menggunakan pendekatan keadilan retributif (retibutive justice) dan 

pendekatan keadilan restitutif (restitutive justice), belum menggunakan 

pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan tujuan Diversi. 

b. Di w wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro belum ada sarana dan 

fasilitas berupa Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), 

Lembaga tempat anak pelaku tindak pidana melaksanakan pelayanan 

masyarakat, Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan 

Sosial. 

c. Warga masyarakat di wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro pada 

umumnya, khususnya anak dan orang tua/wali pelaku tindak pidana 

maupun korban tindak pidana yang di lakukan oleh anak, belum memiliki 

kesadaran hukum tentang pentingnya Diversi dalam menyelesaikan 

perkara anak, baik bagi anak sebagai pelaku, korban maupun bagi 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Diversi 

yang lebih baik, khususnya di wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro, 

penulis menyarankan sebagai berikut : 

1. Kepada Kementrian Sosial agar segera mengadakan Lembaga 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga 

Kesejahteraan Sosial di wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro. 
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2. Kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar segera mengadakan 

Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Balai Pemasyarakatan di setiap 

daerah Pengadilan Negeri dalam wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II 

Metro serta melakukan sosialisasi secara berkesinambungan tentang Diversi. 

3. Kepada Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim agar dalam melaksanakan 

Diversi : 

a. Tidak menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan atau Surat 

Ketetapan Penghentian Penuntutan atau Surat Penetapan Penghentian 

Pemeriksaan Perkara sebelum Pembimbing Kemasyarakatan membuat 

laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi, kecuali kesepakatan Diversinya 

berbentuk perdamaian tanpa ganti rugi atau penyerahan kembali anak 

kepada orang tua/wali. 

b. Tidak bersifat kaku dan pasif dalam melaksanakan Diversi. 

c. Dalam menangani perkara anak khususnya dalam melaksanakan Diversi, 

wajib menggunakan pendekatan keadilan restoratif dan tujuan Diversi. 
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