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Oleh
REGINA PRANANDA ROMLI

Peraturan Jaksa Agung No. 006/A/J.A/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi Pada Tingkat Penuntutan mewajibkan aparat penegak hukum khususnya
Penuntut Umum dalam menangani perkara Anak menggunakan pendekatan
keadilan restorative dan mengupayakan Diversi. Mengingat Peraturan Jaksa
Agung tentang Pedoman Diversi pada tingkat Penuntutan merupakan baru, maka
perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan: Bagaimanakah pelaksanaan
Diversi berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 006/A/J.A/2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan? Apakah faktor penghambat
pelaksanaan Diversi berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 006/A/J.A/2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan
yuridis normative dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan
wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi
pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis
kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa
pelaksanaan Diversi di wilayah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung belum
sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 dan Peraturan jaksa Agung No. 006/A/J.A/2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan, dikarenakan kurangnya Jaksa
Penuntut Umum khusus anak dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk.
Sehingga dalam mengupayakan diversi seringkali Jaksa Penuntut Umum
menempuh cara singkat dalam mengupayakan diversi. Namun upaya Diversi yang
dilakukan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sudah memperhatikan
kepentingan terbaik bagi anak. Faktor penghambatnya adalah Kaedah Hukum atau
peraturan itu sendiri kurang kuat dalam memberikan sanksi bagi aparat yang tidak
mengupayakan diversi sesuai dengan aturan, Penuntut Umum yang digunakan
dalam menangani perkara anak masih terdapat dari Penuntut Umum biasa, masih
bersikap kaku dan belum menggunakan pendekatan restorative, fasilitias yang



Regina Prananda Romli
disediakan masih kurang dimanfaatkan secara maksimal, dan kesadaran hukum
warga masyarakat masih rendah. Faktor penghambat yang menjadi dominan
dalam pelaksanaan Diversi ini adalah dari segi petugas itu sediri, dikarenakan
kurangnya kuantitas serta kurangnya pemahaman dalam menerapkan pendekatan
Restoratif Justice.

Saran dalam Penelitian ini adalah: kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia
agar diadakan penataran tentang Diversi kepada aparat penegak hukum, sarana
dan fasilitas yang belum ada segera diadakan, dan dilakukan sosialisasi kepada
warga masyarakat tentang pentingnya Diversi dalam meyelesaikan perkara Anak.

Kata kunci: Diversi, Penuntutan, Anak.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah genersi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam

memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh

karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara harus memberikan

perlindungan kepadanya. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha

Kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya untuk generasi

berikutnya, anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya, seorang anak yang

hadir kedunia ini adalah sebagai amanah yang dititipkan Tuhan untuk dirawat dan

dididik yang kelak akan berguna bagi bangsa dan Negara.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia

dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak merupakan generasi

penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri

dari berbagai pengaruh sistem yang ada.1

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan

kedua, dalam konsideran Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang

perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuia Tuhan Yang

1 Marlina,”Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative
Justice”, Bandung, PT Refika Aditama, 2009, hlm. 15
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Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia

seutuhnya. Oleh karena itu anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-

luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun

sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap

pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.2

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang

merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan

strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan

perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental,

dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang. Untuk melaksanakan

pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik

yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan

memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelengaraan pengadilan bagi anak

perlu dilakukan secara khusus.3

Upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak, salah satunya yaitu didalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur

hak-hak anak, salah satunya berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh

karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu

segera dilakukan.4

2 M. Nasir Djamil, “Anak Bukan Untuk Di Hukum”, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2015, hlm. 8-9
3 Mohammad Taufik Makarao, dkk, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 1
4 Nandang Sambas. 2010. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Yogyakarta:
Graha Ilmu, hlm. 103.
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Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, saat ini

melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (Juvenile Justice). Tujuan

penyelenggaraan sistem peradilan anak (Juvenile Justice System) tidak semata-

mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan

tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan

sanksi tersebut sebagai sarana pendukung untuk mewujudkan kesejahteraan anak

sebagai pelaku tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah banyak mengatur tentang anak,

mulai dari Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, Undang-

Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Anak dan Undang-Undang No 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem

peradilan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan

yang ada diantaranya dilakukan panahanan anak, proses peradilan yang panjang

hingga proses penahanan di lembaga pemasyarakatan akan menimbulkan trauma

yang mendalam bagi psikis anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses

penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The

Juvenile Justice System yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan

sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa
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penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat

penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.5

Pelaksanaan diversi dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan

yang dilaksanakan oleh masing-masing aparat pada tiap-tiap lembaga tersebut

yang telah ditunjuk untuk melaksanakan diversi. Penyidik, Penuntut Umum, dan

Hakim diwajibkan melaksanakan diversi dan apabila aparat-aparat tersebut tidak

melaksanakan diversi maka akan dijatuhi sanksi pidana penjara atau denda

sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00

(dua ratus juta Rupiah).”

Mereka tak perlu lagi khawatir dijerat sanksi pidana jika tak berupaya

mendamaikan perkara dimana anak menjadi pelakunya. Mereka juga tak perlu

takut diberi sanksi pidana jika tak segera mengeluarkan anak jika masa

tahanannya habis. Atau tak perlu takut juga dijatuhi sanksi pidana bila tak segera

memberikan petikan dan salinan putusan perkara anak. Hal ini terjadi setelah MK

membatalkan tiga Pasal dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan

Pidana Anak yang mengatur sanksi pidana bagi hakim jika melakukan tiga

pelanggaran seperti disebut di atas, yaitu Pasal 96, Pasal 100, Pasal 101 UU

SPPA.

5 M. Nasir Djamil. Anak Bukan untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 43.
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Terdapatnya berbagai tahapan dalam pelaksanaan diversi, maka pelaksanaan

diversi pada lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masing-masing harus

memiliki pedoman pelaksanaan mengenai proses diversi, tata cara diversi, dan

koordinasi pelaksanaan diversi. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang menyebutkan: “Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi,

tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan

Pemerintah.”6

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65

Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang

Belum Berusia 12 (dua belas) Tahun pada tanggal 19 Agustus 2015. Adapun

substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain pedoman

pelaksanaan proses diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi, dan

syarat dan tata cara pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur

12 (dua belas) Tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua

belas) Tahun, bagi setiap lembaga/instansi yang telah memiliki Penyidik,

Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial

Profesional yang memiliki kompetensi mengenai Anak, dapat langsung

6 Mohammad Taufik Makarao, dkk, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 20
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menjalankan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Sebagaimana telah

dijelaskan di atas, Peraturan Pemerintah tersebut berlaku bagi masing-masing

institusi yaitu Kepolisian yang dilaksanakan oleh Penyidik, Kejaksaan yang

dilaksanakan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Negeri yang dilaksanakan oleh

Hakim, dan Balai Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing

Kemasyarakatan.

Penuntut Umum Anak sebagai aparat fungsional dari Lembaga Kejaksaan

Republik Indonesia merupakan salah satu bagian pelaksana sistem peradilan

pidana anak di Indonesia. Penuntut Umum setelah menerima pelimpahan berkas

dari penyidik, selanjutnya Penuntut Umum melaksanakan diversi.

Kejaksanaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntutan di Indonesia juga

mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan

peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Kejaksaan berada diporos

yang menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di

persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.

Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena

hanya Institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat

diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut

Hukum Acara Pidana.

Penelitian ini mengangkat suatu kasus tentang perjalanan perkara anak yang

masih dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian satu unit sepeda motor

diwilayah hukum Polsek Teluk Betung Timur, namun pada pemeriksaan awal

oleh penyidik di Polsek Teluk Betung Timur tidak ditemukan kendala dalam
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penerapan sistem peradilan pidana sesuai dengan hukum di Indonesia karena pada

saat membuat berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka mengaku, bahwa dirinya

sudah berumur 19 Tahun, sehingga penyidik menahan tersangka serta

melimpahkan berkasnya ke Penuntut Umum di kantor Kejaksaan Negeri Pada

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan pada tingkat penuntutan pun pada saat

melaksanakan Tahap II sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) KUHAP yaitu tahap

penyerahan tersangka dan Barang bukti dari penyidik polri ke Penuntut Umum

tidak ditemukan hal yang ganjil, karena si tersangka mengakui pada saat membuat

Berita Acara Pemeriksaan tersangka bahwa dirinya berusia 19 Tahun kemudian

berkas anak tersebut diteruskan hingga ke Pengadilan Negeri Bandar Lampung,

namun pada saat pemeriksaan tersangka, keluarga tersangka datang dan

memberikan surat kartu keluarga yang menyatakan bahwa umur tersangka masih

16 Tahun, sehingga pengadilan negeri Bandar Lampung memberhentikan

pemeriksaan dan mengembalikan berkas ke pihak kejaksaan.

Penjelasan kasus perkara tersebut di atas menunjukan bahwa salah satu kendala

dalam penerapan sistem hukum bagi anak yang masih di bawah umur sesuai

dengan ketentuan sistem peradilan anak yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2012

sebagai perubahan dari Undang-Undang No 3 Tahun 1997 masih banyak terjadi

yaitu salah satunya megenai pencatatan data diri sebagai warga Negara.

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sangat dibutuhkan adanya

persamaan persepsi antara penegak hukum dalam penanganan anak yang

berkonflik dengan hukum sehingga akan terwujudlah sistem peradilan yang

terpadu, senada dengan wacana tersebut para aparat penegak hukum telah
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membuat suatu kesepakatan dengan surat keputusan bersama tertanggal 22

Desember 2009 yaitu antara ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa

Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik

Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia Tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Sehubungan dengan di tandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang

anak yang berhadapan dengan hukum kemudian dari pihak kejaksaan

menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Edara Jaksa Agung Muda Tindak

Pidana Umum / SE JAMPIDUM No. B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari

2010 tentang petunjuk teknis penanganan Anak yang Berhadapan dengan hukum.

Surat edaran JAMPIDUM tersebut ternyata tidak ada kebijakan mengenai konsep

diversi sehingga terjadi ketidaksesuaian antara jumlah kasus perkara anak yang

masuk dan yang berhasil dilakukan diversi pada tingkat penuntutan.

Setelah dilakukan pra-survey pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, terdapat

jumlah total kasus perkara anak yang masuk pada kuartal kedua pada tahun 2016

berjumlah 28 perkara, namun yang berhasil di lakukan upaya diversi tidak lebih

dari setengah dari jumlah perkara yang masuk.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas dan kenyataan yang terjadi

dilapangan maka sebab dari tidak sesuainya jumlah perkara dan jumlah yang

berhasil dilakukan upaya diversi dikarenakan tidak terdapat dasar peluang jaksa

untuk melakukan diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum sesuai yang

tertuang didalam aturan Beijing Rules.
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Namun setelah di undangkan sistem peradilan anak yang terbaru yaitu Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta petunjuk teknik khusus pada tingkat

penuntut umum dengan di terbitkan Peraturan Jaksa Agung No. 006/A/J.A/2015

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan yang didalamnya

terdapat aturan mengenai pelaksanaan Diversi, dan dalam aturan tersebut adalah

merupakan secercah harapan bagi seluruh Rakyat yang menantikan keadilan

khususnya bagi perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dimana mengingat

semakin meningkatnya tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur di

Negara Republik Indonesia oleh sebab itu untuk mengendalikan tingkat kejahatan

dan melindungi hak-hak anak yang rentan pada diskriminasi konsep diversi sangat

ideal untuk mengalihkan proses peradilan dari sistem peradilan formal ke sistem

peradilan informal.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji

sebagai bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Jaksa Agung No.

006/A/J.A/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

(Studi pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut:
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1. Bagaimanakah implementasi peraturan Jaksa Agung No. 006/A/J.A/2015

tentang pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan

Negeri Bandar Lampung?

2. Apakah faktor yang menghambat implementasi peraturan Jaksa Agung No.

006/A/J.A/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan

di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan maka ruang lingkup materi penelitian adalah Hukum

Pidana Materil, Hukum Pidana Formil, dan Hukum Pelaksanaan Pidana.

Sedangkan ruang lingkup wilayah penelitian adalah wilayah Kejaksaan Negeri

Bandar Lampung, penelitian dilakukan pada Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diversi pada tahap Penuntutan berdasarkan

peraturan Jaksa Agung No. 006/A/J.A/2015 tentang pedoman pelaksanaan

diversi pada tingkat penuntutan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar

Lampung).

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan

Jaksa Agung No. 006/A/J.A/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi pada

tingkat penuntutan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung).
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2. Kegunaan Penulisan

a. Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi

pengembangan ilmu hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum

pelaksanaan pidana, serta berkontribusi bagi pihak pembuat Undang_undang

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

berhadapan dengan hukum, yaitu Pemerintah, Penegak Hukum, dan

Masyarakat. 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 Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.7

Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan teori

restorative justice yang terwujud melalui Diversi dan teori faktor penghambat

upaya penegakan hukum.

a. Restorative Justice

7 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3. Universitas Indonesia Pres. Jakarta.
2007. hlm. 127.



12

untuk membahas masalah pertama dalam penelitian ini, penulis menggunakan

teori restorative justice. Restorative Justice adalah suatu teori keadilan yang

menekan pada suatu pemulihan pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak

pidana,

Restorative Justice dikembangkan oleh seorang ahli kriminologi yang

berkebangsaan Inggris Tony F. Marshal yang dalam tulisannya mengemukakan

definisi dari Restorative Justice adalah :8

“restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a
particular offence come together to resolve collectively how to deal with
the aftermath of the offence and its implications for the future” (restorative
justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan
dalam penyelenggaraan tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan
akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Teori restorative justice merupakan suatu teori mengenai proses penyelesaian

perkara yang dilakukan diluar pengadilan formal. Restorative justive mempunyai

cara berfikir dan pardigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang

dilakukan oleh seseorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukum pidana.

Penanganan terhadap tindak pidana dapat dilakukan dengan memperhitungkan

pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat.9 Teori ini

memandang bahwa kejahatan ini terjadi bukan hanya tanggung jawab negara akan

tetapi tanggung jawab masyarakat, oleh karena itu teori ini mengandung makna

yang mendalam bahwa kejahatan yang menimbulkan kerugian harus dipulihkan

kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.

Memahami pengertian Keadilan Restoratif, jelaslah bahwa pemulihan suatu

keadaan seperti semula akibat dari terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh

8 Marlina,”Pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana/Marlina”, hlm.
28.
9 Ibid, hal 39-40
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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.

c. 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 Soekanto dan Mustafa Abdullah yang menyatakan:10

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

semestinya dapat dikembalikan pada paling sedikit empat faktor, yaitu:

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri.

2. Petugas yang menegakkan atau menerapkan hukum

3. Fasilitas yang di harapkanakan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum.

4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

2. Konseptual

10 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat CV. Rajawali,
Jakarta, 1980, hlm.14
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Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara

konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normative

maupun empiris. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan dan

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang

berkaitan dengan untuk memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat

proposal skripsi ini, maka dalam kerangka konseptual penulis menguraikan

pengertian yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, agar tidak

terjadi pemahaman atau penafsiran yang berbagai macam dan ditujukan untuk

memberikan pemahan yang jelas. Maka beberapa istilah yang digunakan yaitu:

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang

sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan

setelah perencanaan sudah dianggap permanen. Menurut Nurdin Usman,

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya

mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Pedoman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kumpulan

ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan.

3. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses,

cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).

4. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan

pidana ke proses diluar peradilan pidana menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara

pidana pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang
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diatur dalam undang undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan

diputus oleh hakim di sidang pengadilan menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan,

maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan penelitian dan ruang lingkup

penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta

sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan mengenai pengertian anak, keadilan restorative, konsep

diversi, serta hal–hal yang berkaitan dengan ruang lingkup diversi.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan ini yang terdiri

dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan

pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari

permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu Implementasi Peraturan Jaksa
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Agung No. 006/A/J.A/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat

Penuntutan (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung).

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang menghasilkan

jawaban permasalahan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis sebagai

alternatif dari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian demi

perbaikan di masa yang akan datang serta dapat menambah wawasan tentang ilmu

hukum khususnya mengenai diversi.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Berdasarkan 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

(minerjarigeondervoordif). 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 Tahun 1945 (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 dilindungi, di pelihara dan

di bina untuk mencapai kesejahteraan anak.11

11 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 seorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian

hak-hak tersebut dapat menjamin Pertumbuhan dan Perkembangannya dengan

wajar dan baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun sosial.12

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

sering di sebut ABH. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 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 berusia 18 (delapan belas) tahun

yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU No. 11/2012),

sedangkan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak

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 3 UU No.11/2012).

12 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, sebagai perbedaan

antara 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

73, yaitu usia 16 tahun. Apabila seseorang yang berusia maupun praktik hakim

dapat memutuskan anak tersebut di kembalikan kepada orang tuanya, walinyam

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 berumr delapan belas tahun

masih dalam kategori anak.

3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

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

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

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

KUHPdt, hanya menentukan batasan antara belum dewasa dengan telah dewasa.

Batas umur dewasa adalah 21 tahun. Namun demikian, walaupun seseorang

belum berumur 21 tahun tetapi ia sudah menikah, maka orang tersebut termasuk

dalam kategori dewasa.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka (1) menentukan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

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 dipertanggungjawabkan terhadap

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

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

(delapan belas) tahun.
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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

control dan keadaan dari masing-masing Negara tersebut. namun yang terpenting

mengenai batasan umur ini harus dirumuskan dalam sebuah peraturan Negara,

karena tidak semua anak dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya.

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

yang di kenal dan berlak 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

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

belum mencapai 18 tahun. Dengam demikian, yang di maksud dengan anak dalam

Skripsi ini adalah anak menurut ketentuan UU No.11 Tahun 2012.

B. Pengertian Kenakalan Anak

Istilah delinkuen berasal dari Delinquency, yang diartikan dengan kenakalan anak,

kenakalan remaja, dan kenakalan pemuda. Kata juvenile 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
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pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat

tertentu bukan hanya hukum negara saja.13

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, delinkuensi

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.

Pengertian delinquency menurut Simanjuntak:

a. Juvenile delinquency berarti perbuatan dan tingah laku yang merupakan

perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran

terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para delinquent.

b. Juvenile delinquent itu adalah pelaku yang terdiri dari anak berumur di bawah

21 Tahun, yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak atau juvenile court.

Juvenile berasal dari bahasa latin juvenilis artinya anak-anak, anak muda, ciri

karakteristik pada masa muda dan sifat-sifat khas pada periode remaja. Delinquent

berasal dari kata latin delinquere yang artinya terabaikan, mengabaikan, yang

kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat

ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-

lain. Delinquency selalu berkonotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan

keganasan yang dilakukan oleh anak muda dibawah usia 22 Tahun.14

13 Marlina. Op Cit., hlm 39
14 Kartini Kartono. 1998. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
hlm 6
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Menurut Romli Atmasasmita istilah delinquency tidak identik dengan istilah

kenakalan dan istilah juvenile tidak identik dengan istilah anak. Istilah juvenile

delinquency lebih luas artinya daripada istilah kenakalan ataupun istilah anak-

anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan

anak daripada istilah kejahatan anak-anak.15

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa kenakalan anak mencakup tiga

pengertian, yaitu:

a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan),

akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan delinquency

seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan.

b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan

keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok, dan sebagainya.

c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti

anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya yang jika dibiarkan berkeliaran

dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.16

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Juvenile Delinquency adalah suatu

tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma

sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Apabila dibiarkan tanpa adanya

pembinaan dan pengawasan yang tepat, cepat dan terpadu oleh semua pihak, maka

gejala kenakalan anak ini akan menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada

tindakan yang bersifat kriminalitas.

15 Romli Atmasasmita. 1983. Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja. Jakarta: Armico. hlm 17
16 Soedjono Dirdjosiswono. 1983. Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Alumni. hlm. 150
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C. Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Teori Restorative Justice adalah suatu teori keadilan yang menekan pada suatu

pemulihan pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana.

Teori Restorative Justice dikembangkan oleh seorang ahli kriminologi yang

berkebangsaan Inggris Tony F. Marshal yang dalam tulisannya mengemukakan

definisi dari Restorative Justice adalah :17

“restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a
particular offence come together to resolve collectively how to deal with
the aftermath of the offence and its implications for the future” (restorative
justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan
dalam penyelenggaraan tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan
akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Teori restorative justice merupakan suatu teori mengenai proses penyelesaian

perkara yang dilakukan diluar pengadilan formal. Restorative justive mempunyai

cara berfikir dan pardigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang

dilakukan oleh seseorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukum pidana.

Penanganan terhadap tindak pidana dapat dilakukan dengan memperhitungkan

pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat.18 Teori ini

memandang bahwa kejahatan ini terjadi bukan hanya tanggung jawab negara akan

tetapi tanggung jawab masyarakat, oleh karena itu teori ini mengandung makna

yang mendalam bahwa kejahatan yang menimbulkan kerugian harus dipulihkan

kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.

17 Marlina,”Pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana/Marlina”,
Op.Cit, hlm. 28
18 Ibid, hlm. 39-40
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Pemulihan ini bisa dilakukan dengan bentuk ganti kerugian dalam arti yang

material karena bila dituntut untuk pemulihan pada keadaan semula. sehingga

pada teori restorative justice bukan hanya memperhatikan kondisi si korban tetapi

kondisi si pelaku juga harus di perhatikan dengan berdasarkan kepentingan yang

terbaik bagi anak atau pelaku tersebut, sesuai dengan aturan hukum Indonesia

yang telah meratifikasi dari Convention On the Rights of the Child dengan

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention On

the Rights of the Child, yang didalam aturan tersebut terdapat beberapa prinsip

yang penting yang salah satunya adalah Prinsip The Best Interest of the Child atau

prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa

pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa

depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada

kepentingan orang dewasa.19.

Judul besar didalam konvensi tersebut telah ada tercantum didalam konstitusi

Negara Republik Indonesia. Pasal 28 B ayat(2) Undang-Undang Dasar 1945 telah

memberikan perlindungan terhadap anak dengan menyatakan bahwa “setiap anak

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas

perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan Pasal 5 UU No.11 Tahun 2012 di ketahui, bahwa pelaksanaan

pendekatan Keadilan Restoratif di bidang penyidikan dan penuntutan anak serta

19Hadi Supeno, “Kriminalisasi Anak”, 2010, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 56
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persidangan anak dalam SPPA berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 wajib

mengupayakan Diversi. Dengan demikian, berdasarkan pendekatan keadilan

restoratif, Diversi merupakan bentuk umum penyelesaian masalah anak yang

berhadapan dengan hukum. Sebagaimana penyelesaian perkara anak dari proses

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

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

telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan

hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal

ini sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang United

Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (The

Beijing Rules).20

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. Kedua, keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap

keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat

(appropriate treatment). Ada tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu:21

a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu aparat

penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau

pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan

20 M. Nasir Djamil. Op Cit., hlm 64.
21 Dikutip dari http://lutfichakim.blogspot.com/2012/12/konsep-diversi.html, diakses pada
10/04/2017 (17:29)
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yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak

diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation),

yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki dan

menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat

membantu keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

c. Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or restorative

justice orientation), yaitu memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab

langsung pada korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan

bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak

yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan

tindakan pada pelaku.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversi terdiri dari:

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.

Namun untuk lebih khususnya tujuan diversi berdasarkan di sahkannya Peraturan

Jaksa Agung ini adalah agar terciptanya persamaan persepsi dan adanya

keseragaman standar teknis maupun administrasi yang berlaku bagi selruh

Penuntut Umum dalam melaksanakan proses Diversi pada tingkat Penuntutan.
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Adapun ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan ini

meliputi :

a. Upaya Diversi;

b. Musyawarah Diversi;

c. Kesepakatan Diversi;

d. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi;

e. Pengawasan dan pelaporan pelaksanaan Kesepakatan Diversi

f. Penerbitan Surat Ketetapan penghentian Penuntutan;

g. Registrasi diversi.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa di kenal dengan politik

kriminal menurut G.P. Hoefnagels, Diversi sebagai salah satu cara penyelesaian

perkara pidana anak merupakan upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur

nonpenal.22

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 lingkngan keluarga dan masyarakat.

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

22 Andi hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 20016. hlm. 45
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korban; atau (d) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum

propinsi setempat.

D. Pedoman Pelaksanaan Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan

pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi yang berfungsi agar anak yang

berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang

harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para

penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani

pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan

pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi

dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Dalam melaksanakan diversi, terdapat tiga tahap yang harus dilalui, yaitu:

a. Tahap-tahap pelaksanaan diversi dalam proses penyidikan;

b. Tahap-tahap pelaksanaan diversi dalam proses penuntutan;

c. Tahap-tahap pelaksanaan diversi dalam proses persidangan.

Sesuai dengan judul yang skripsi di atas, maka penulis akan mempersempit ruang

lingkup pembahasan pada, Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses

Penuntutan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak secara efektif pada tanggal 30 Juli 2014, dipandang perlu

untuk segera merespons amanah dari Undang-Undang tersebut khususnya untuk

segera mengimplementasikan kewajiban mengupayakan Diversi pada tingkat

penuntutan dengan menyusun Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat

Penuntutan, sehingga pelaksanaan ketentuan Diversi pada tingkat penuntutan
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sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak perlu diatur lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaannya.

Maka disahkan Peraturan Jaksa Agung Nomor. 006/A/J.A/04/2015 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Pada pedoman ini dijelaskan mengenai ruang lingkup pedoman pelaksanaan

diversi pada tingkat penuntutan, yaitu meliputi:

a. upaya Diversi;

b. musyawarah Diversi;

c. kesepakatan Diversi;

d. pelaksanaan Kesepakatan Diversi;

e. pengawasan dan pelaporan pelaksanaan Kesepakatan Diversi;

f. penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan;

g. registrasi Diversi.

E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Soerjono Soekanto dan Mustafa

Abdullah, paling sedikit ada empat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,

yaitu: “(1) kaedah hukum atau peraturan itu sendiri; (2) petugas yang menegakan

atau menerapkan hukum; (3) fasilitas yang di harapkan akan dapat mendukung

pelaksanaan kaedah hukum; dan (4) warga masyarakat yang terkena ruang

lingkup peraturan tersebut.”23

23 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. Loc, Cit.
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Terkait dengan kaedah hukum atau peraturan sebagai salah satu faktor yang

mempengaruhi penegakkan hukum, Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah

menyatakan:

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 ditetapkan;
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.24

Terkait dengan faktor petugas yang menegakkan atau yang menerapkan hukum,

Soerjono Soekanto dan Mstafa Abdullah antara lain menyatakan:

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 hukm tersebut, mungkin sekali
para petugas menghadapi masalah-masalah sebagai berikut:
1. Sampai sejauh manakah petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang
ada.
2. Sampai batas-batas manakah petugas di perkenankan memberikan
kebijakan?
3. Teladan macam apakah yang sebaiknya di berikan oleh petugas
kepada masyarakat?
4. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan
yang di berikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas
yang tegas pada wewenangnya?25

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 timbulnya suatu

24 Ibid, hlm. 13.
25 Ibid, hlm. 16.
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masalah. Demikian pula sebaliknya, apabila peraturannya buruk sedangkan

kualitas petugas baik, maka mungkin pula akan timbul masalah.

Selanjutnya berkaitan dengan fasilitas, Soerjono Soekanto 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”.26

Berbicara mengenai warga masyarakat sebagai salah satu faktor yang

mempengaruhi penegakkan hukum, Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah

menyatakan:

Di jadikannya warga masyarakat sebagai salah satu faktor yang
mempengaruhi penegakkan hukum, karena efektifitas penegakkan hukum
sangat bergantung pada kepatuhan hukm 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.27

Deni Eka Priyantoro28 mengutip Soerjono Soekanto dalam sumber lain,29

menyatakan, “Berdasarkan teori efektifitas hukum yang di kemukakan oleh

Soerjono Soekanto, 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”.

26 Ibid, hlm. 17.
27 Ibid, hlm. 17.
28Deni Eka Priyantoro dalam http://prasko17blogspot.co.id/2012/04/faktor-faktor-yang-
mempengaruhi.html. Diakses tanggal 23 Mei 2017.
29 Soejono Soekanto, Faktor-faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Rajawali Grafindo
Persada, Jakarta, 2008.
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Selanjutnya di jelaskan oleh Deni Eka Priyantoro:30

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 asaas
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 pengurus 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 terlebih dahulu;
e. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai
kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi,
melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Penegakan hukum merpakan golongan panutan 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 lain dengan siapa dia berinteraksi;
b. Tingkat aspirasi yang relative 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.

30 Deni Eka Priyantoro, Loc. Cit.
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Masyarakat adalah sumber sekaligus tujuan dari penegakan hukum.
Adegium menyatakan, di maana ada masyarakat di situ ada hukum. Di
pandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi
peng=egakan hukm tersebut. Masyarakat Indonesia mempnyai
kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan
mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum
pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukm
senantiasa di kalikan 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. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Berkaitan dengan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

sebagaimana di uraikan di atas, pendapat lain menyatakan sebagai berikut:31

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

dengan ideology 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

diberlakukan.

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

penegakan hukum. Penegak hukm 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.

31http://coretan-berkelas.blogspot.id.2014/11/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html.Diakses pada
tanggal 23 Mei 2017
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3. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku

atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat terus 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 permasalahn penegakan hukum

seharusnya 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 penegakan hukum, baik yang membentuk hukum maupun yang

menerapkan hukum;

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukm;
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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:32

Sistem peradilan (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 hukm, proses peradilan/penegakan hukum terkait erat dengan
ke tiga komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan perUndang-
Undangan (komponen substansi/normative), lembaga/struktur/aparat
penegak hukum (komponen struktur/beserta mekanisme
procedural/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

subsistem (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 terkandng lima komponen, yaitu:

32 Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan Pidana (Sistem Penegakan Hukum) di
Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 3-4
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1. Komponen “substansi hukum” (legal structure);

2. Komponen “struktur hukm” (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 dinyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan

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

fasilitas, faktor budaya, dan faktor masyarakat.

F. Penuntut Umum dan Penuntutan

1. Pengertian Penuntut Umum

Pasal 1 angka 6 b KUHAP, menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang

diberi wewenang  oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan

melaksanakan penetapan hakim.

Dari perumusan di atas dapat diartikan bahwa penuntut umum adalah jaksa, tetapi

sebaliknya jaksa belum tentu berarti penuntut umum. Atau dengan kata lain tidak

semua jaksa adalah penuntut umum, tetapi semua penuntut umum adalah

jaksa.karena menurut ketentuan tersebut hanya jaksalah yang dapat bertindak

sebagai penuntut umum. Seorang jaksa baru memperoleh kapasistasnya sebagai

penuntut umum apabila ia menangani tugas penuntutan.

Menurut hemat penulis pengertian penuntutan yang dikemukakan oleh Wirjono

Prodjodikoro, beliau merumuskan penuntutan adalah sebagai berikut :”menuntut
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seorang terdakwa di muka hakim pidana ialah menyerahkan perkara seorang

terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya

hakim memeriksa dan memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa”.

Jaksa dalam menangani tugasnya mengenal tahapan pelaksanaan tugas yang

terdiri dari,: pelaksanaan tugas prapenuntutan, pelaksanaan tugas penuntutan dan

pelaksanaan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum yang

tetap. Dalam penanganan tugasnya tersebut, hanya dalam tahap penuntutan sajalah

seorang jaksa disebut sebagai jaksa penuntut umum, yang dalam praktek disebut

sebagai jaksa penuntut umum, sedang dalam hal jaksa manangani tugas-tugas

prapenuntutan sebenarnya jaksa tersebut belum bertindak sebagai penuntut umum.

Secara tekns administratif, seorang jaksa baru dapat bertindak sebagai penuntut

umum sejak terhadapnya diterbitkan surat perintah penunjukkan jaksa penuntut

umum untuk menyelesaikan perkara (PK-5A). Secara teknis yustisial ia baru

bertindak sebagai penuntut umum sejak ia melimpahkan perkara tersebut ke

pengadilan. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, ia tidak lagi bertindak sebagai penuntut umum, tetapi ia

bertindak dalam kapasitasnya sebagai jaksa. Karena tugas penuntut berakhir

apabila dalam suatu perkara telah dijatuhkan putusan dan putusan tersebut telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Penuntutan

Penuntutan diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :
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1. Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang

ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk

oleh Jaksa Agung.

2. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;

b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan

c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

3. Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh

penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang

dilakukan oleh orang dewasa.



III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian di lakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan

kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematika, dan pemikiran

tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan

mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan

pemecah atas permasalahan yang timbul.

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik

hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun

hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut

pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah,

yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara

menganalisisnya.33

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan

yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami

persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu

33 Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif. Rajawali Pers. Jakarta. 2004. hlm.1
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hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh

kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang

ada yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara tindak pidana anak

melalui Diversi. Secara operasional pendekatan ini di lakukan dengan penelitian

kepustakaan dan wawancara untuk mengetahui apakah pelaksanaan diversi sudah

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

B. Sumber  dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh

peneliti sebagai obyek penulisan. Data ini diperoleh melalui wawancara sebagai

pendukung penelitian ini. Data sekunder adalah data yang tidak langsung

memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain

atau mencari melalui dokumen. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum

primer, bahan hukm sekunder dan hukum tersier. Data ini diperoleh dengan

menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh

berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian,

mempergunakan data yang diperoleh dari internet. Sumber data penelitian ini

berasal dari data lapangan dan kepustakaan.34

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan

Jaksa Agung No.006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada

Tingkat Penuntutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

34 Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung. 2005. hlm.65.
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Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang hukum Pidana

yang merpakan terjemahan dari Wetboek voor Nederlandsch-Indie yang berlaku

secara resmi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 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 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 literature-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

didapat dari media massa dan media elektronik, sebagai pelengkap.

C.  Penentuan Narasumber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang

mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.35 Narasumber dalam

penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan

dengan Implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 006/A/J.A/2015 tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan (Studi kasus di Kejaksaan

Negeri Bandar Lampung).

35 Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke 4. Balai
Pustaka. Jakarta. 2008. hlm.58.
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Penentuan narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung: 2 Orang

2. Dosen Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung : 2 Orang +
Jumlah Responden : 4 Orang

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kepustakaan dan

interview.

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan

metode wawancara (interview) secara langsung dengan responden yang harus

direncanakan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka

dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan dan jawaban

yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperleh data sekunder, yaitu dengan cara

mempelajari atau membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan

perUndang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
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2. Pengelolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang

didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada

umumnya dilakukan dengan cara:

a. Klasifikasi data, adalah pengelompokan data menurut kerangka yang telah

ditetapkan.

b. Editing dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa kelengkapannya,

untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan serta

apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada

setiap pokok bahasan sistematis.

E. Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah pengelolahan data selesai dilakukan adalah analisis

data. pada kegiatan penulisan ini, data yang telah diperoleh kemudian di analisis

secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di

lapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis tersebut dapat disimpulkan

secara induktif yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat

umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus dan

selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran. Analisis

ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang

di ajukan dalan skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis menarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. Implementaasi Peraturan Jaksa Agung No. 006/A/J.A/2015 tentang Pedoman

Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Bandar

Lampung dapat di lihat dari dua sudut antara lain :

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

pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampng belum sepenuhnya

sesuai dengan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Jaksa Agung No.

006/A/J.A/2015, karena :

1) Dalam pelaksanaan Diversi, menurut Peraturan Jaksa Agung No.

006/A/J.A/2015 Kepala kejaksaan Negeri menunjuk 19dua) JPU namun pada

kenyataannya, penunjukannya hanya 1(satu) JPU saja, padahal menurut Petunjuk

Teknis tersebut minimal 2(dua) JPU.

2) Pada tahap upaya Diversi, JPU setelah menerima berkas perkara dari penyidik

Polri, langsung melakukan upaya pemanggilan para pihak baik tersangka, korban,
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beserta keluarganya tanpa melakukan penelitian terhadap identitas korban sesuai

dengan ketentuan yang ada.

3) Pada kesepakatan pelaksanaan Diversi, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung,

JPU langsung memberikan kesepakatan langsung yaitu memberikan konvensasi

materil secara langsung kepada pihak korban, sedangkan menurut ketentuan yang

ada pelaksanaan Kesepakatan Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu yang

telah disepakati dalam Kesepakatan Diversi namun tidak boleh melebihi 3 (tiga)

bulan, dapat diperpanjang 1(satu) kali dengan masa perpanjangan 3 bulan. Tapi,

pada prakteknya JPU kerap kali langsung memberikan kessepakatan langsung

dalam bentuk konvensasi secara materil.

b. Di lihat dari fakta di wilayah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung masih belum

tercukupinya JPU yang menangani perkara anak dibandingkan dengan banyaknya

kasus yang masuk, dan belum maksimalnya fungsi dari lembaga tempat anak

pelaku tindak pidana melaksanakan pelayanan masyarakat, maka bentuk

kesepakatan Diversi berupa “perdamaian dengan ganti kerugian berupa

konvensasi secara materil” di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung merupakan

kesepakatan Diversi yang paling sering diambil oleh JPU, dengan alasan tetap

memenuhi, “asas kepentingan terbaik bagi anak” dan “tujuan Diversi mencapai

perdamaian antara korban dan anak”.
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2. Faktor penghambat pelaksanaan diversi berdasarkan Peraturan Jaksa Agung

No. 006/A/J.A/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat

Penuntutan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung adalah :

a. Aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penuntutan dalam menangani

perkara anak belum melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

secara optimal. Dan juga dikarenakan kurangnya penuntut umum yang menangani

perkara anak, kerap kali dalam melaksanakan diversi menggunakan penuntut

umum biasa sehingga dalam menangani perkara anak masih menggunakan

pendekatan keadilan retributif (retributive justice) dan pendekatan keadilan

restitutif (restitutive justice), belum menggunakan pendekatan keadilan retoratif

(restorative justice) dan tujuan Diversi.

b. Di wilayah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tidak maksimalnya

pemanfaatan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), keterlibatan

Advokat, Tokoh Agama, Guru, Pekerja Sosial profesional, dan/atau Tenaga

Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan Diversi.

c. Warga masyarakat di wilayah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 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 sebagi pelaku, korban, maupun bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Diantara ketiga faktor diatas, faktor yang menjadi penghambat adalah dari segi

kualitas dan kuantitas petugas itu sendiri sehingga penyelenggaraan upaya Diversi

belm sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Diversi

yang lebih baik, khususnya di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, penulis

menyarankan sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Sosial Provinsi Lampung, sebaiknya memaksimalkan fungsi dari

pembentukan dan pembangunan sarana dan prasarana tentang Anak sebagai

pelaku tindak pidana didaerah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, seperti:

Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial bahkan lembaga-

lembaganya seperti LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), LPAS (Lembaga

Penempatan Anak Sementara) dan LPKS (Lembaga Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial);

2. Kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, sesuai dengan amanat Pasal 41

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

perlu diadakan pelatihan khusus bagi para Penuntut Umum yang berada di seluruh

Kejaksaan yang akan berhadapan dengan Anak yang masih dibawah umur sebagai

pelaku tindak pidana serta mendorong terbentuknya unit khusus di tingkat

kejaksaan yang mengatur penanganan anak yang masih dibawah umur sebagai

pelaku tindak pidana agar tidak bersifat kaku dan pasif dalam melaksanakan

Diversi.
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