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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Motto  

   

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

diantarakamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat”   

(Al-Mujadilah:11) 

 

Ilmu itu lebih baik daripada harta.Ilmu menjaga engkau dan 

engkau menjaga harta.Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta 

terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu 

bertambah bila dibelanjakan      

    

(Ali bin Abi Talib 

Barangsiapa yang banyak bicara, maka banyak pula 

salahnya.Siapa yang banyak salahnya, maka hilanglah harga 

dirinya.Siapa yang hilang harga dirinya, bererti dia tidak 

wara’.Sedang orang yang tidak wara’ itu berarti hatinya telah 

mati. 

        (Ali bin Abi Talib) 

Kupersembahkan untuk : 

1. Kedua Orang Tua Tercinta 

2. Istri Tercinta 

3. Anakku Tercinta 

4. Kakakku Tercinta 

5. Sahabat-sahabatku semua 

6. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

membantu baik secara moril maupun materiil. 
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ABSTRACT 
 

 

Child is a trust or deposit from Allah SWT, children as human beings have 

dignity and dignity. Harkat and dignity are worthy of high esteem, besides 

children also have rights. Childhood is a very vulnerable time in the process of 

growing the soul of the Child. Children in conflict with the law must continue to 

be processed in accordance with applicable law. The child facing the law of legal 

process is different from the adult legal process. The child who commits a crime is 

regulated in Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of the 

Child. Under Article 7 Sub-Article 2 of the Child Spatial Crime Act which can be 

settled by diversion and not a repeat offense. 

In this study using empirical juridical approach method, Specification in 

this research is descriptive analytical. The sampling technique in this research is 

purposive sampling. Methods of data collection by interview or interview with 

respondents and literature study. Data analysis technique in this research is 

qualitative analysis. 

The results of this study can be seen that in principle the implementation of 

diversion can be done at every level, namely at the level of examination, 

investigation, prosecution, in court examination and execution of judges' rulings. 

Diversi  is the law enforcement authority as long as it meets the requirements as 

regulated in the SPPA and Perma Law Number 4 Year 2014 concerning 

Guidelines for Implementation of Diversity in the Criminal Justice System of the 

Child, namely the threat of punishment under & (seven) years and not the 

criminal act of repetition. The Government responds well to Children's Cases 

Against the law by issuing the Criminal Justice System Law very progressively. 

The Supreme Court also responded to the Children's Concerns with the law by 

issuing Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 on Guidelines for the 

Implementation of Diversi in the Criminal Justice System. Implementation of the 

divergence idea in handling children's problems facing the law is done by 

applying restorative justice. 

 
 

Keywords: Implementation of Diversity and Child Crime 
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ABSTRAK 

 

Anak merupakan amanah atau titipan dari Allah SWT, anak sebagai 

manusia mempunyai harkat dan martabat.Harkat dan martabat tersebut patut 

dijunjung tinggi, selain itu anak juga mempunyai hak. Masa Anak-Anak 

merupakan masa yang sangat rawan dalam proses pertumbuhan jiwa Anak. Anak 

yang berhadapan dengan hukum harus tetap diproses sesuai dengan hukum yang 

berlaku. Anak yang berhadapan dengan hukum proses hukumnya berbeda dengan 

proses hukum orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam 

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak.Berdasarkan Pasal 7 angka 2 UU SPPA tindak pidana Anak yang dapat 

diselesaikan dengan diversi dan bukan tindak pidana pengulangan. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatanyuridis empiris, 

Spesifikasi dalam penelitian ini yaitu  deskriptif analitis. Teknik penentuan 

sampel dalam penelitian ini yang yaitupurposive sampling. Metode pengumpulan 

data dengan cara interview atau wawancara dengan responden dan studi 

kepustakaan. Teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. 

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa  pada prinsipnya pelaksanaan 

diversi dapat dilakukan pada setiap tingkatan, yaitu pada tingkat pemeriksaan, 

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan dan pelaksanaan putusan 

hakim.Diversi merupakan wewenang penegak hukum selama memenuhi 

persyaratan sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, 

yaitu ancaman hukumannya di bawah & (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana 

pengulangan. Pemerintah merespon dengan baik terhadap kasus Anak Berhadapan 

dengan hukum dengan mengeluarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak dengan sangat progresif. Mahkamah Agung juga menanggapi permasalahan 

Anak Berhadapan dengan hukum, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Implementasi dari ide 

diversi tersebut dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum 

dilakukan dengan menerapkan peradilan restroatif (Restorative Justice). 

 

Kata kunci : Pdelaksanaan Diversi dan Tindak Pidana Anak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Anak merupakan amanah atau titipan dari Allah SWT, anak sebagai 

manusia mempunyai harkat dan martabat.Harkat dan martabat tersebut patut 

dijunjung tinggi, selain itu anak juga mempunyai hak.Berdasarkan ketentuan 

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Pemerintah 

mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi 

Hak-Hak Anak, yang selanjutnya dituangkan di dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis 

Undang-Undang Perlindungan Anak), peraturan perundang-undangan 

sebagaimana tersebut di atas semuanya mengatur prinsip-prinsip umum 

perlindungan terhadap anak, seperti non diskriminasi, kepentingan terbaik 

bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan menghargai 

partisipasi anak. 

Namun, pada kenyataannya Undang-Undang Perlindungan Anak belum 

dapat berjalan secara efektif, khususnya perlindungan terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum belum berjalan dengan efektif.Undang-Undang 

Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12 (dua belas) 

tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana 
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tersebut di atas  mengedepankan prinsip-prinsip umum perlindungan terhadap 

anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan 

hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi Anak. 

Masa Anak-Anak merupakan masa yang sangat rawan dalam proses 

pertumbuhan jiwa Anak, karena pada masa Anak-Anak inilah seringkali 

memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Lingkungan 

tempat tinggal Anak sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan 

Anak.Anak dalam masa pertumbuhan, sangat rentan terhadap pengaruh 

lingkungan, pergaulan Anak juga dapat mempengaruhi perkembangan 

Anak.Seorang anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan tempat Ia bergaul 

dan bersosialisasi.  Lingkungan yang baik akan membuat Anak menjadi baik, 

begitu juga sebaliknya. 

Banyak Anak yang harus berhadapan dengan hukum, dalam masa 

penahanan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Orang Dewasa, seharusnya 

anak yang berhadapan dengan hukum, apabila proses hukumnya berjalan, 

maka guna untuk kepentingan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Khusus 

Anak, maka Anak harus dititipkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara 

(LPAS), tetapi LPAS tidak terdapat di setiap Kabupaten dan Kotamadya, 

LPAS adanya di Kota Magelang, maka penahanan terhadap Anak yang 

berhadapan dengan hukum dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Orang 

Dewasa, namun penempatannya terpisah dengan tahanan Orang Dewasa.  

Hak-hak Anak harus dilindungi, meskipun Anak tersebut berhadapan 

dengan hukum, karena bagaimanapun juga Anak merupakan penerus bangsa, 
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yang harus dilindungi hak-haknya.Bentuk-bentuk perlindungan Anak dapat 

dilakukan dari segala aspek, mulai pembinaan dari keluarga, kontrol sosial 

terhadap pergaulan Anak,  penanganan yang tepat melalui peraturan-

peraturan yang baik berorientasi pada kepentingan Anak. 

Anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap diproses sesuai 

dengan hukum yang berlaku. Anak yang berhadapan dengan hukum proses 

hukumnya berbeda dengan proses hukum orang dewasa. Anak yang 

melakukan tindak pidana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU 

SPPA). Penjatuhan pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana, 

sebagaimana diatur dalam UU SPPA bukan semata-mata bertujuan untuk 

menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak sebagai Pelaku tindak pidana, 

tetapi lebih memfokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi 

pidana tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan Anak 

sebagai Pelaku tindak pidana.
1
 

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian tindak pidana yang 

dilakukan oleh Anak dapat diselesaikan dengan cara diversi.  Diversi adalah 

pengalihan penyelesaian  perkara Anak dari proses  peradilan  pidana ke 

proses  di luar peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 7 angka 2 UU SPPA, 

bahwa diversi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal 

tindak pidana yang dilakukan: 

                                                           
1
Setya Wahyudi, “Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di 

Indonesia”, Cet. Ke 1 , Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 1. 
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a. Diancam dengan pidana penjara  di bawah  7 (tujuh) tahun; dan  

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

Berdasarkan Pasal 7 angka 2 UU SPPA tindak pidana Anak yang dapat 

diselesaikan dengan diversi adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya 

dibawah 7 (tujuh) tahun dan usia Anak dibawah 14 (empat belas tahun) serta 

bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) 

UU SPPA, maka tindak Pidana yang dilakukan oleh anak dengan ancaman 

hukuman di atas 7 (tujuh) tahun dan merupakan tindak pidana pengulangan 

tidak dapat diselesaikan dengan cara Diversi   

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dengan diversi, 

dapat juga ditempuh dengan pendekatan restorative juctice. Restorative 

justiceadalah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang 

terjadi akibat perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan cara mengambil 

kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan Pelaku, Korban 

dan keluarga serta masyarakat luas.
2
Restorative justice  dianggap cara 

berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan 

khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Penyelesaian tindak 

pidana yang dilakukan oleh Anak dengan cara diversi merupakan cara yang 

terbaik demi kepentingan dan tumbuh kembang Anak untuk masa depannya, 

anak sebagai penerus bangsa harus dilindungi, khususnya anak yang 

berhadapan dengan hukum harus dilindungi hak-haknya. 

                                                           
2
Eriyantouw Wahid, Keadilan  Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, 

Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 1. 
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Ide diversi di Indonesia telah menjadi salah satu rekomendasi dalam 

menyelesaiakan tindak pidana yang dilakukian oleh Anak. Penjelasan umum 

UU SPPA menyatakan bahwa : 

Adapun Substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain,  

mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat 

ditempatkan  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).  

Substansi  yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah 

pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi  

yang  dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari 

proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap 

Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat 

kembali ke  dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu,  

sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan 

hal tersebut.  Proses  itu  harus bertujuan pada terciptanya Keadilan 

Restoratif,  baik bagi Anak maupun bagi Korban. Keadilan Restoratif 

merupakan  suatu proses Diversi,  yaitu semua pihak yang terlibat 

dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama  mengatasi masalah  

serta  menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya 

menjadi lebih baik dengan melibatkan Korban, Anak, dan masyarakat 

dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan 

menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. 

 

Diversi sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh 

Anak dengan cara  pengalihan atau dengan cara penyampingan  penanganan 

di luar Pengadilan atau penanganan kearah penyelesaian yang lebih 

baik.Penyelesaian tindak pidana anak dengan cara diversi ditempuh dengan 

tujuan untukmenghindarkan anak (Pelaku) dari  dampak negatif praktik  

penyelenggaraan peradilan anak. 

Diversi merupakan pembaharuan dalam hukum pidana khususnya 

tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagai upaya penanggulangan 

kejahatan perlu mendapat perhatian dan apresiasi dari Pemerintah khususnya 

aparat penegak hukum. Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip 

oleh Eriysantow Wahid menyatakan bahwa diversi  memperhatikan aspek 
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nilai dan aspek kebijakan di formulasikan dalam muatan subastansi hukum. 

Substansi hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku 

manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut.
3
 

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dengan 

caradiversi merupakan penyelesaian yang mengedepankan kepentingan dan 

memberikan perlindungan kepada Anak. Permasalahan yang muncul dalam 

pelaksanaan diversi yaitu tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh 

Anak dapat diselesaikan dengan caradiversi.  

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) sebagaimana tersebut di atas, tindak pidana 

yang dilakukan oleh Anak yang dapat diselesaiakan dengan caradiversi hanya 

tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan 

tindak pidana pengulangan. Sedangkan tindak pidana dengan ancaman 

hukuman di atas 7 (tujuh) tahun tidak dapat diselesaikan dengan cara diversi. 

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti pelaksanaan diversi yang 

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor  

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti prinsip perlindungan Anak 

dan prinsip Restorative Justice dalam diversi, dalam pelaksanaan diversi tentu 

terdapat hambatan dan kendala-kendala, dan bagaimana perkembangan 

pengaturan tentang diversi didalam konsep KUHP dan Undang Undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak dan penyelesaian tindak pidana anak dengan 

cara diversi tentu ada kelebihan dan kekurangannya.  Dalam penelitian tesis 

                                                           
3
Ibid, hlm. 6. 
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ini, yang dijadikan sampel yaitu Penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri 

Kudus Nomor 01/Pid.Diversi/2016/PN.Kds. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tesis dengan judul  “PELAKSANAAN DIVERSI 

DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA ANAK MENURUT 

UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DI PENGADILAN 

NEGERI KUDUS (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kudus)”. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana prinsip perlindungan Anak dan prinsip Restorative Justice 

diwujudkan dalam diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak ? 

2. Bagaimana penerapan diversi  dalam penyelesaian perkara pidana Anak di 

wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus ? 

3. Bagaimana gagasan perkembangan pengaturan diversi dalam konsep 

KUHP dan Undang Undang Peradilan Anak ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa prinsip perlindungan Anak dan 

prinsip Restorative Justice diwujudkan dalam diversi dalam sistem 

Peradilan Pidana Anak. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan diversi  dalam 

penyelesaian perkara pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Kudus. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa gagasan perkembangan 

pengaturan diversi dalam konsep KUHP dan Undang Undang 

Peradilan Anak. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan 

dapat memberi kegunaan, baik secara akademis maupun secara praktis, 

sebagai berikut: 

1. Secara teoritis,  penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusibagi 

pengembangan substansi disiplin dibidang  Ilmu  Hukum, khususnya di 

bidang Hukum Pidana, kaitannya dengan penelitian ini mengenai 

pelaksanaan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana anak  menurut 

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. 

2. Secara praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pemerintah atau para legislator dalam menentukan 

kebijakan yang berkaitan dengan pembaharuan Sistem Peradilan Pidana 

pada umumnya dan Sistem Peradilan Pidana Anak pada khususnya 

pelaksanaan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana anak, kaitannya 

dengan penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan diversi dalam 

menyelesaikan tindak pidana anak  menurut Undang Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang SPPA. 
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E. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Konseptual 

1.1. Pengertian Diversi  

Diversi menurut Pasal 1 ayat (7) UU SPPA adalah pengalihan 

penyelesaian  perkara Anak dari proses  peradilan  pidana ke proses  

di luar peradilan pidana.Menurut Marlina Diversi adalah wewenang 

dari Aparat Penegak Hukum yang menangani kasus tindak pidana 

untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau mengehentikan 

perkara, mengambil  tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang 

dimiliknya.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
Marlina,  “Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana”,  Medan, 

USU Press, 2010, hlm. 1.   
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1.2. Pelaksanaan diversi di Kepolisian dapat digambarkan dengan 

skema/bagan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Upaya penyelesaian tindak pidana Anak dengan Diversi 

Tindak Pidana Anak yang dapat dilakukan upaya diversi 

yaitu perkara yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun, 

bukan merupakan tindak pidana pengulangan sebagaimana di 

atur Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yaitu Diversi  sebagaimana 

Mekanisme tentang penerapan 

hukum dalam praktik 

Gagasan pembaharuan dalam 

konsep Diversi  

Gagasan perlindungan 

anak dan Restorative 

Justicedalam Penanganan 

Perkara Anak 

Penerapan gagasan dalam 

sistem peradilan pidana Anak 

di wilayah Hukum Pengadilan 

Negeri Kudus 

Kelebihan Diversi Kekurangan Diversi 

Pelaksanaan Diversi 

dalam menyelesaikan 

tindak pidana Anak  
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dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana 

yang dilakukan: 

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

tahun; dan  

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, maka Jaksa 

Penuntut Umum wajib mengupayakan penyelesaian tindak 

pidana Anak dengan Diversi, sebagaimana di atur Pasal 42 UU 

SPPA, yaitu : 

(1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi  

paling lama  7 (tujuh) hari setelah menerima berkas 

perkara dari Penyidik. 

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. 

(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai 

kesepakatan,  Penuntut Umum  menyampaikan  

berita acara Diversi beserta  kesepakatan  Diversi  

kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat 

penetapan. 

(4) Dalam hal Diversi gagal,  Penuntut Umum wajib 

menyampaikan berita acara Diversi dan 

melimpahkan perkara ke Pengadilan  dengan  

melampirkan  laporan hasil penelitian 

kemasyarakatan. 

 

1.2.2. Forum Mediasi/Musyawarah berdasarkan keadilan 

restoratif 

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA forum 

musyawarah, dihadiri oleh : 

a. Polisi 

b. Bapas 

c. Anak berhadapan dengan hukum 

d. Orang Tua 
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e. Penasehat Hukum / Pendamping 

f. Korban/Orang Tua 

g. Pekerja Sosial Profesional 

h. Tokoh Masyarakat 

 

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan 

pendekatan Keadilan Restoratif, pengertian Keadilan  

Restoratif menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor Per- 

006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaandiversi Pada 

Tingkat Penuntutan, yaitu :  

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 

 

Dalam Restorative Justice menekankan pada : 

a. Perbaikan/pemulihan keadaan 

b. Berorientasi pada Korban 

c. Memberikan kesempatankepada Pelaku dan Korban 

untukbertemu untuk mengurangipermusuhan dan 

kebencian. 

d. Mengembalikan keseimbangandalam masyarakat 

e. Melibatkan anggota masnyarakatdalam upaya pemulihan. 

1.2.3. Diversi Berhasil (Para Pihak sepakat) 

Diversi berhasil dan para pihak sepakat  untuk 

menyelesaikan secara damai, maka kesepakatan tersebut 
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dituangkan dalam bentuk sebagaimana diatur Pasal 11 UU 

SPPA, yaitu : 

1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 

2) Penyerahan kembali kepada Orang Tua/Wali; 

3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan  di 

lembaga pendidikan  atau  LPKS  paling lama 3 (tiga) 

bulan; atau 

4) Pelayanan masyarakat. 

Jaksa Penuntut Umum selanjutnya membuat laporan hasil 

Diversi, yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi, 

sebagaimana di atur Pasal 12 ayat (1) UU SPPA, yaitu Hasil 

kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11  

dituangkan dalam  bentuk  kesepakatan Diversi.  Kesepakatan 

Diversi selanjutnya di buat penetapan yang diatur Pasal 12 UU 

SPPA, yaitu : 

(1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11  dituangkan dalam  bentuk  kesepakatan 

Diversi. 

(2) Hasil kesepakatan  Diversi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan  oleh  atasan langsung 

Pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat 

pemeriksaan  ke Pengadilan Negeri sesuai dengan 

daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) 

hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh 

penetapan. 

(3) Penetapan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari 

terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. 

(4) Penetapan  sebagaimana dimaksud pada  ayat (3) 

disampaikan kepada  Pembimbing Kemasyarakatan, 

Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu 

paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. 

(5) Setelah menerima penetapan  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan 

penghentian penyidikan  atau  Penuntut  Umum 

menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. 
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1.2.4. Restorative Justice  

Restorative Justiceatau Keadilan Restoratif baru dikenal 

di Indonesia sejak pada tahun 1960an, di negara-negara maju 

keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi 

hukum pidana maupun kriminologi, tetapi sudah dilaksanakan 

atau sudah diterapkan, di Eropa keadilan restoratif telah 

diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang 

konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, 

ajudikasi dan tahap eksekusi.
5
 

Pengertian Keadilan restoratif menurut Pasal 1 ayat (6) 

UU SPPA, yaitu : 

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.  

 

Menurut Zusana Cicilia Kemala Humau konsep keadilan 

restoratif, yitu proses penyelesaian perkara dilakukan dengan 

cara mempertemukan Pelaku dan Korban secara bersama-sama 

dalam satu pertemuan untuk berdiskusi.
6
 

                                                           
5
Eriyantouw Wahid, Keadilan  Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, 

Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 1. 
6
Zusana Cicilia Kemala Humau, Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana 

Yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Hukum, 2013, hlm. 78. 
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Restorative Justice  adalah bentuk yang paling 

disarankan dalam melakukan Diversi terhadap Anak yang 

berkonflik  dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep  

restorative justice  melibatkan berbagai pihak untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak 

pidana yang dilakukan oleh Anak.  Restorative Justicemenurut 

Muladi sebagaimana dikutip oleh Yustira Yunus,  restorative 

justice  atau keadilan restoratif adalah sebuah teori yang 

menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau 

ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini 

akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang 

mencakup semua pihak yang berkepentingan.
7
 

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah 

sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan 

sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada 

kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa 

tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan 

pidana yang ada pada saat ini.
8
 

 

Menurut Muladi  Restorative justice adalah konsep 

pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya 

terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). 

Restorative Justice harus juga diamati dari segi kriminologi 

dan sistem pemasyarakatan. Dari kenyataan yang ada, sistem 

pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin 

keadilan terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi 

pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. 

                                                           
7
Yutirsa Yunus, “Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, Dalam  JurnalRechtsvinding, 2013, Volume 2 Nomor 2, 

hlm. 234 
8
 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 

Jakarta, 2009, hlm. 65. 
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Hal inilah yang mendorong ke depan konsep ”restorative 

justice”.
9
 

 

Restorative Justice menurut Achmad Ali adalah 

Restorative Justice is a process to involve to the extent posible, 

those who have a stake in a specifik offense and to collectively 

identify and address harms, needs, and obligation, in order to 

heal and put things as posible.
10

 

 

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan 

dalam melakukan diversi terhadap Anak yang berhadapan 

dengan hukum. Hal ini, dikarenakan konsep Restorative 

Justice melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan  yang terkait dengan tindak pidana yang 

dilakukan oleh Anak. Seorang Ahli Kriminologi 

berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam dalam bukunya 

berjudul“Restorative Justice an Overview, sebagaimana 

dikutip oleh Marlina,mengatakan bahwa :
11

 

Restorative Justice is a prosess whereby all the parties a 

stake in aparticular offence come together to resolve 

collectivelyhow to deal with theaftermath of yhe its 

implication for the future“, artinya, Keadilan Restoratif 

adalah proses di mana para pihak yang berkepentingan 

dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk 

menyelesaikan persoalan secara bersama-sama 

bagaimana menyeleswaikan akibat pelanggaran tersebut 

demi kepentingan masa depan. 

2. Kerangka Teoritis 

2.1. Teori Robert B. Seidman 

                                                           
9
Muladi, “Pendekatan “Restorative Justice” dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya 

dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Bahan Materi Kuliah Program Magister Ilmu Hukum, 

Undip, Semarang, 2014 
10

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) 

Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legalprudence), Kencana, Jakarta, hlm. 247. 
11

 Marlina, Pengantar Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative 

Justice, Refika Editama, Bandung, hlm. 88. 
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Dalam toerinya Robert B. Seidman menyatakan bahwa “the 

law of the noon transferability of law“ yang artinya hukum tentang 

tidak dapat ditranfernya gukum“. Pada prinsipnya teori Robert B. 

Seidman menyatakan tidak semua aturan yang berlaku pada suatu 

masyarakat tertentu dapat ditransfer dan berlaku dengan baik pada 

masyarakat lain, karena adanya perbedaan sistem nilai yang dianut 

oleh masyarakat bersangkutan. 

Berdasarkan teori Robert B. Seidman, maka berjalannya 

hukum secara efektif ditentukan oleh cultur  atau budaya tentang 

bagaimana hukum tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang 

sejalan dengan nilai, budaya dan sistem yang hidup didalam 

masyarakat tersebut. 

2.2. Tinjauan Tentang UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Dalam penyusunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan agar dapat 

terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan 

kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum 

sebagai penerus bangsa.  

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan 

Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan seperti diatur 

dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan 
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Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan 

Umum, Lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, 

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi, akan tetapi, Undang-Undang ini merupakan bagian dari 

lingkungan Peradilan Umum. Dalam penelitian ini fokus pada 

pelaksanaan diversi sebagai upaya dalam menyelesaiakan tindak 

pidana Anak menurut UU SPPA di Pengadilan Negeri Kudus. 

2.3. Teori Pemidanaan 

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap pemberian sanksi 

dalam hukum pidana terhadap terpidana. Pada umumnya kata 

“pidana”  diartikandengan hukum, dan “pemidanaan” diartikan  

penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan 

hukum pidana formil.Menurut J.M. Van Bemmelen sebagaimana 

dikutip oleh Leden Marpaung menjelaskan kedua hal tersebut sebagai 

berikut :
12

 

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut 

berturut-turut, peraturan umum yang dapat  diterapkan 

terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap 

perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana 

acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib 

yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. 

 

TujuanTheological Theory dan teori gabungan sebagai 

pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa 

pemidanaanmempunyai tujuan pliural, kedua teori sebagaimana 

                                                           
12

 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik  Hukum Pidana, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005, hlm. 2. 
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tersebut di atas menggabungkan 2 (dua) pandanganyaitu Utilitarian 

dengan Retributivist.Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa 

tujuan pemidanaan harusmenimbulkan konsekuensi bermanfaat yang 

dapat dibuktikan.Pandanganretributivist menyatakan bahwa keadilan 

dapat dicapai apabula tujuan yangTheological tersebut dilakukan 

dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsipkeadilan.
13

 

Teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai 

berikut : 

2.3.1. Teori Absolut / Retribusi 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena 

orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau 

kejahatan.Imamanuel Kant memandang pidana sebagai 

“Kategorische Imperatif” yakni “Seseorang harus dipidana 

oleh Hakim karena ia telah melakukankejahatan sehingga 

pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan. Tuntutankeadilan 

yang sifatnya absoluteini terlihat pada pendapat Imanuel 

Kantdalam bukunya “Philosophy of Law”sebagaimana dikutip 

oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief , menyebutkan bahwa :
14

 

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai 

sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik 

bagi sipelaku itusendiri maupun bagi masyarakat tapi 

dalam semua hal harusdikenakan karena orang yang 

bersangkutan telah melakukansesuatu kejahatan”. 

 

                                                           
13

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 18.  
14

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, 2005, Alumni, Bandung. 
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Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga 

memberikan pendapat sebagai berikut :
15

 

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah 

bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki 

penjahat.Kejahatan itusendirilah yang mengandung unsur-

unsur dijatuhkan pidana.Pidana secara mutlak, karena 

dilakukan suatu kejahatan.Tidaklahperlu memikirkan 

manfaat penjatuhan pidana”. 

 

2.3.2. Teori Tujuan / Relatif 

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu 

yang dapat digunakanuntuk mencapai pemanfaatan, baik yang 

berkaitan dengan Orang yang bersalahmaupun yang berkaitan 

dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi 

danmemperbaiki Penjahat atau mencegah Penjahat potensial, 

akan menjadikan duniatempat yang lebih baik.
16

Dasar 

pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini, terletak pada 

tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena 

orang membuat kesalahan) melainkanne peccetur (supaya 

orang jangan melakukan kejahatan). Dalam teori ini sangat 

jelas bahwa tujuannya adalah mewujudkan ketertiban dalam 

masyarakat. 

2.3.3. Teori gabungan  

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. 

Menurut teori gabungan,tujuan pidana selalu membalas 
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kesalahan penjahat juga dimaksudkan untukmelindungi 

masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan 

ketentuanberatnya pidana tidak boleh melampaui batas 

pembalasan yang adil.
17

 

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang 

mempengaruh, yaitu :
18

 

2.3.3.1. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur 

pembalasan, tetapi sifatnya yangberguna bagi 

masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya 

“Hand boek van het Ned Strafrecht” bahwa pidana 

adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri 

dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan 

sanksi-sanksitersebut karenanya akan diterapkan jika 

menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang 

berguna bagi kepentingan umum. 

2.3.3.2. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan 

tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu 

pidana tetapi tujuannya adalah melindungi 

kesejahteraan masyarakat. 

2.3.3.3. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan 

dan pertahanan tata tertib masyarakat. 

2.3.4. Teori Integratif 
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Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, 

menyatakan bahwamasalah pemidanaan menjadi sangat 

kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih 

memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi 

manusia, untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional 

yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik 

yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun 

dampak yang bersifat sosial.
19

 

2.3.5. Teori Robert B. Seidman  

Menurut teori Robert B. Seidman yaitu tentang teori 

bekerjanya hukum dalam masyarakatsebagaimana dikutip oleh 

Suteki menyatakan. bahwa keberhasilan oelaksanaan suatu 

peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak 

faktor, secara garis besar teori  Robert B. Seidman menyatakan 

bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan 

oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat :
20

 

a. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan 

perundang-undangan); 

b. Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah); dan 

c. Faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut 

pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku). 
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Menurut teori Robert B. Seidman, basis bekerjanya 

hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi 

noleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap 

pembuatan sampai ddengan pemberlakuan. Proses sosial akan 

masuk dalam setiap legislasi secara efektif dan efisien. 

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan diharapkan 

sesuai dengan keinginahn, tetapi efek dari peraturan peraturan 

tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya 

hukumnyabaik, maka hukum akan bekerja dengan baik, tetapi 

sebaliknya apabila kekutannya berkurang atau tidak ada, maka 

hukum tidak dapat berjalan dengan baik.  

2.4. Pertanggungjawaban Pidana 

Dasar adanya perbuatan pidana yaitu asas legalitas, sedangkan 

dasar dapat dipidananya seseorang adalah  kesalahan, yang berarti 

seseorang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana 

kalau tidak mempunyai kesalahan.Pertanggungjawaban pidana 

merupakan pertanggungjawaban  oleh orang terhadap perbuatan  

pidana yang  telah  dilakukannya.  “Pada hakikatnya pertanggung 

jawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh 

hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu 

perbuatan tertentu”.
21

Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa 
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aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang 

dalam masyarakat. 

Dalam KUHP, ketentuan mengenai kemampuan bertanggung 

jawab diatur Pasal 44 ayat (1) yaitu “barangsiapa melakukan 

perbuatan  yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena 

jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, 

tidak dipidana”.  Dilihat dalam  Pasal  44 ayat (1) dijelaskan bahwa 

seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal 

ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa 

perbuatannya bertentangan denganhukum serta tindakan yang 

dilakukan diluar dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. 

F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan Masalah 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatanyuridis 

empiris, maksudnya adalah data yang diperoleh dengan berpedoman pada 

segi yuridis dan berpedoman pada segi pelaksanaan dilapangan yang 

dipergunakan sebagai alat bantu.
22

 

Menurut Soerjono Soekanto seperti di kutip oleh Dyah Ochtorina 

Susanti dan A’an Efendi yaitu penelitian hukum sosiologis/empiris 

meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan 
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penelitian terhadap efektifitas hukum.
23

Memilih menggunakan pendekatan 

yuridis empiris karena disamping melalui pendekatan yuridis, penelitian 

ini juga memerlukan data yang ada di lapangan berdasarkan pengalaman-

pengalaman nyata yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis data 

dan membuat kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti yaitu 

pelaksanaan Diversi dalam menyelesaikan tindak pidana anak  menurut 

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam penelitian ini kaitannya 

dengan putusan hakim nomor 01/Pid.Diversi/2016/PN.Kds dan putusan 

nomor 17/Pen.Div/2014/PN.Mkd sebagai sampel yang akan diteliti dalam 

penelitian ini.  

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi dalam penelitian ini yaitu  deskriptif analitis, maksudnya, 

dalam penelitian ini akan digambarkan masalah hukumnya, sistem hukum 

dan analisanya.Penelitian ini dikatakan deskriptif karena dari hasil yang 

diperoleh dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

secara utuh dan menyeluruh serta sistematis tentang topik 

penelitian.Dikatakan analitis karena terhadap data yang diperoleh 

selanjutnya akan dilakukan analisis dari aspek yuridis. Deskriptif, karena 

dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara 

rinci, sistematis dan menyeluruh tentang segala hal yang  ada kaitannya 

dengan pelaksanaan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana anak 
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menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 

3. Populasi dan Penentuan Sampel 

Menurut Bambang Sunggono populasi adalah keseluruhan atau 

himpunan obyek dengan ciri yang sama.
24

Teknik penentuan sampel dalam 

penelitian ini yang yaitupurposive sampling, artinya sampel diambil 

dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan 

tertentu.
25

Dengan ciri-ciri seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya 

sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh 

letaknya. 

Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden adalah sebagai 

berikut : 

a. Hakim Pengadilan Negeri Kudus 

b. Kasat Reskrim Polres Kudus.  

c. Penyidik PPA Polres Kudus 

d. Anak Berhadapan Dengan Hukum 2 orang. 

e. Orang tua anak pelaku 

f. Orang tua anak korban 

4. Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan metode pendekatan masalah yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
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primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung 

dari responden, data primer merupakan data yang masih mentah atau 

belum diolah. Data primer diperoleh dengan wawancara dengan 

responden. Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung 

secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih saling bertatap muka 

atau berhadap-hadapan mendengarkan secara informasi-informasi secara 

langsung dari narasumber.
26

 

Data skunder adalah data yang sudah jadi atau data yang sudah 

diolah. Data sekunder diperoleh dengan cara  melakukan studi 

kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, 

dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan 

Pelaksanaan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana anak menurut 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 

Data sekunder terdiri dari : 

1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas 

(autoritatif).
27

 Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang 

Undangan. Dalam penelitian ini peraturan Perundang Undangan yang 

dipakai yaitu sebagai berikut : 

(a) Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; 

(b) Kitab Undang Undang hukum Pidana; 
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(c) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana; 

(d) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak; 

(e) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak 

(f) Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 

01/Pen.Diversi/2016/PN.Kds 

(g) Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 

17/Pen.Div/2014/PN.Mkd  

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari :
28

 

a) Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti; 

b) Kamus hukum 

c) Jurnal-jurnal hukum yang masih berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

3) Bahan hukum tersier, adalah merupakan bahan yang memberi petunjuk 

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya 

adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa 

Inggris, dan lain sebagainya. 

5. Teknik Analisa Data 
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Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatub pola, kategori dan satuan uraian 

dasar.
29

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu yuridis empiris, maka metode analisis data yang digunakan adalah 

analisis kualitatif. Menurut H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani 

menyatakan bahwa analisis kualitatif bertujuan melakukan penafsiran 

fenomena sosial.
30

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam4 (empat) bab, yang 

masing-masing bab saling berkaitan. Sistematika penulisan penelitian tesis ini 

sebagai berikut : 

Bab 1 Pendahuluan, dalam bab ini akan mengulas tentang, Latar 

Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kerangka Pemikiran, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode 

Penelitian, Sistematika Penulisan 

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab II ini akan membahas mengenai 

tinjauan pustaka yang merupakan landasan teori untuk pembahasan masalah, 

tinjauan pustaka pada dasarnya berisi kerangka pemikiran atau teori-teori 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam bab II ini penulis 

akan memaparkan gambaran umum yang berupa kerangka pemikiran yang 

terdiri dari kerangka konseptual serta kerangka teoritik penjelasan tentang 
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pelaksanaan diversi di Polres Kudus, terhadap kasus tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak menurut UU SPPA. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan Bab yang akan 

membahas hasil penelitian dari permasalahan yang diteliti yaitu prinsip 

perlindungan Anak dan prinsip Restorative Justice diwujudkan dalam diversi 

dalam sistem Peradilan Pidana, penerapan diversi  dalam penyelesaian 

perkara pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus dan  

gagasan perkembangan pengaturan diversi dalam konsep KUHP dan Undang 

Undang Peradilan Anak. 

Bab IV. Kesimpulan, dalam babi ini berisi kesimpulan dan saran 

sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari 

penelitiandilapangan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Anak 

Pengertian anak menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah 

keturunan yang kedua, dan dapat diartikan manusia yang masih kecil.
31

M. 

Nasir Djamil memberikan pengertian bahwa anak anak adalah amanah dan  

karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan 

martabat sebagai manusia seutuhnya.
32

 

Anak atau anak-anak  adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum 

dewasa atau belum mengalami masa pubertas.Anak juga merupakan 

keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, 

orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah 

dewasa.
33

 

Ada beberapa ketentuan yang mendefinisikan tentang anak yaitu dalam 

Pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur ataubelum 

dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP 

menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun dan dalam 

ketentuan Pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 

15 tahun. 
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Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UUPA) menyatakan bahwa “Anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 

yangmasih dalam kandungan”. 

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana 

1. Pengertian Hukum Pidana 

Pengertian hukum Pidana menurut W.L.G. Lemaire sebagaimana 

dikutip oleh P.A.F. Lamintang adalah hukum yang terdiri dari norma-

norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah 

dikaitkan dengan sanksi-sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan 

yang bersifat khusus. Rumusan hukum pidana menurut rumusan Lemaire 

sebagaimana tersebut di atas, ada benarnya jika yang dimaksud Lemaire 

adalah hukum pidana materiil. Namun, hukum pidana tidak hanya tidak 

hanya hukum pisana materiil saja, tetapi ada hukum pidana formal atau 

yang disebut  dengan Hukum Acara Pidana, sebagaimana di undangkan 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana.
34

 

Hukum pidana menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh  AZ 

Abidin dan Andi Hamzah adalah semua peraturan hukum yang 

menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancamkan dengan pidana dan 

dimana pidana itu menjelma. Berdasarkan pengertian hukum pidana 

sebagaimana tersebut di atas, menurut Pompe ada 2 (dua) unsur Hukum  
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Pidana, yaitu  peraturan hukum yang menentukan perbuatan apa yang 

diancam dengan pidana dan peraturan hukum tentang pidana (sanksi), 

berat dan jenisnya (perbuatannya) dan penerapannya.
35

 

Hukum pidana menurut Sudarto merumuskan menjadi 2 (dua), yaitu 

dalam arti subjektif dan objektif :
36

 

a. Hukum Pidana dalam arti objektif 

1. Keseluruhan  larangan  dan  perintah  yang mana oleh  negara  

diancam dengan sanksi pidana apabila tidak ditaati. 

2. Keseluruhan  peraturan  yang  menetapkan  syarat-syarat  untuk 

penjatuhan sanksi pidana. 

3. Keseluruhan  ketentuan  yang  memberikan  dasar  untuk  

penjatuhan dan penerapan pidana. 

b. Hukum pidana dalam arti subjektif atau ius puniendi bisa diartikan 

secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:
37

 

1. Dalam arti luas: 

Hak dari  negara atau alat-alat perlengkapan  negara untuk 

mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. 

2. Dalam arti sempit: 

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan 

melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan 

yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi 
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ius puniendi  adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam 

arti  subjektif (ius puniendi) yang merupakan peraturan yang 

mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk 

mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap 

seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur 

di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-

peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti 

objektif (ius poenale). Dengan kata lain ius puniendi harus 

berdasarkan kepada ius poenale. 

Berdasarkan pengertian tentang hukum pidana sebagaimana tersebut 

di atas, maka dapat disumpulkan bahwa hukum pidana adalah aturan yang 

mengatur semua perbuatan yang boleh tidak boleh dilakukan oleh manusia 

dan mengatur sanksi secara tegas bagi orang yang melanggar aturan 

tersebut. 

2. Tindak Pidana 

Tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah 

strafbaar feit dan dalam bahas Indosesia biasa disebut dengan istilah  

delik, sedangkan dalam undang-undang disebut dengan istilah tindak 

pidana.
38

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dari hukum 

pidana, tindak pidana merupakan pengertian yuridis. 

Kata “Strafbaarfeit” terdiri dari tiga suku kata, yaitustraf  yang 

artinya“pidana” dan “hukum”, kata baar artinya“dapat” dan 
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“boleh”sedangkan untuk kata  feit  dapat diartikan sebagai“tindak”, 

“peristiwa”, “pelanggaran” dan “perbuatan”.
39

 

Yulies Tiena Masriani  membedakan tindak pidana/perbuatan pidana 

menurut dibedakan menjadi 6 (enam) macam, yaitu sebagai berikut:
40

 

a. Perbuatan pidana (delik) formil, yaitu perbuatan pidana yang sudah 

terjadi dan perbuatan tersebut terbukti melanggar ketentuan yang sudah 

dirumuskan dalam undang-undang. sebagai contoh tindak pidana 

pencurian sebagaimana diatur  Pasal 362 KUHPidana, yaitu mengambil 

barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu 

dengan melawan hukum. 

b. Perbuatan pidana (delik) materiil, yaitu perbuatan pidana yang dilarang 

atau tidak boleh dilakukan, akibat yang timbul dari perbuatan tersebut 

yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan  

akibat dari perbuatan seseorang. 

c. Perbuatan pidana (delik)  dolus, yaitu perbuatan pidana dilakukan 

dengan sengaja, seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) 

d. Perbuatan pidana (delik)  culpa, merupakan tindak pidana atau 

perbuatan pidana yang dilakukan tidak sengaja, akibat dari 

kelailannya/kealpaannya  dapat mengakibatkan orang lain celaka atau 

matinya seseorang, sebagaimana diatur Pasal 359 KUHPidana. 

e. Delik aduan, merupakan perbuatan pidana yang selanjutnya korban 

mengadukan atas perbuatan orang tersebut karena telah merugikan 
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pengadu, sehingga sebelum ada pengaduan, maka belum merupakan 

delik. Sebagai contoh perbuatan yang diatur Pasal 284 KUHPidana 

tentang perzinaan atau  Pasal 310 mengenai Penghinaan. 

f. Delik politik, merupakan delik atau perbuatan pidana yang ditujukan 

kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

sebagai contoh yang diatur Pasal 107 mengenai pemberontakan akan 

penggulingan pemerintahan yang sah. 

3. Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 

berasal dari kata tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung 

segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan dan 

diperkarakan), sedangkan pertangung jawaban yaitu perbuatan 

bertanggung jawab atas sesuatu hal yang telah 

diperbuat.
41

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas 

perbuatan orang yang  telahmelakukan tindak pidana. “Pada hakikatnya 

pertanggung jawaban pidana yaitu mekanisme yang dibangun oleh hukum 

pidana yang menolak perbuatan tertentu”.
42

 

Menurut Barda Nawawi Arief Pertanggungjawaban pidana terdapat 

asas kesalahan atau asas  culpabilitas, asas ini didasarkan pada 

keseimbangan monodualistik, yang artinyabahwa asas kesalahan yang 

didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan dan berpasangan dengan 

asas legalitas. Konsep pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya 
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kesalahan dari pelaku kejahatan, tetapi tidak menutup kemungkinan 

adanya pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability dan 

pertanggungjawaban yang ketat atau strict liability.Adanya kesesatan atau 

error dan error facti (kesesatan keadaan) mengenai hukumnya, maka 

sesuai konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak 

dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.
43

 

4. Tindak Pidana Anak 

Menurut Tolib Setiady tindak Pidana  anak adalah  tindak pidana 

yang dilakukan  oleh anak-anak. Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik 

Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal  30 Maret 1951 menjelaskan bahwa 

penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana 

melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum  berusia 16 tahun, 

sebagaimana diatur Pasal 45 KUHP.
44

 

Dalam UU SPPA tindak pidana anak disebut dengan anak yang 

berhadapan dengan hukum.Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Anak 

yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan 

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

saksi tindak pidana”. 
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Menurut A. Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono,dalam KUHPidana, 

dijelaskan bahwa makna yang terkandung dalam perbuatan pidana 

(kejahatan) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
45

 

a) Adanya perbuatan yang dilakukan manusia; 

b) Perbuatan yang dilakukan tersebut harus memenuhi dengan ketentuan 

hukum yang berlaku/yang mengatur; 

c) Adanya kesalahan; dan 

d) Orang yang berbuat harus dapat mempertanggung jawabkan. 

Dalam UU SPPA anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang 

berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun, sebagaimana diatur Pasal 1 

angka 3 UU SPPA menyatakan bahwa “Anak  yang  Berkonflik  dengan  

Hukum  yang selanjutnya disebut  Anak  adalah  anak  yang telah berumur 12 

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

diduga  melakukan tindak pidana“. 

C. Tinjauan Umum Tentang Diversi 

1. Pengertian Diversi 

Pengertian Diversi menurut  Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  

Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak(selanjutnya ditulis UU SPPA) adalahpengalihan  penyelesaian  

perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  diluar peradilan 

pidana. Gagasan diversi merupakan upaya pengalihan penyelesaian 

perkara penanganan kenakalan anak, yang seharusnya diselesaikan melalui 
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proses peradilan, tetapi penyelesaiannya dialihkan diluar Pengadilan. 

Penyelesaian perkara anak secara diversi lebihbersifat pada pelayanan 

kemasyarakatan.Demi  mewujudkan keadilan    restoratif, maka dalam 

Sistem Peradilan Pidana Anak dimungkinkan adanya diversi sebagaimana 

tersebut dalam Pasal 1 angka 7.  

Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat diselesaikan 

secara diversi yaitu perkara anak yang ancaman hukumannya dibawah 7 

(tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan, 

sebagaimana diatur Pasal 7 angka 2 UU SPPA, yaitu sebagai berikut : 

Diversi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 

hal tindak pidana yang dilakukan: 

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

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

 

Sistem Peradilan    Pidana  Anak, terkait beberapa unsur yang merupakan 

satu kesatuan, yaitu :  

a. Penyidik Anak 

Hal ini sebagaimana diatur Pasal 26 UU SPPA, yang menyatakan 

bahwa : 

(1) Penyidikan  terhadap  perkara  Anak dilakukan oleh 

Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain 

yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

(2) Pemeriksaan terhadap Anak  Korban  atau Anak  Saksi 

dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1).  

(3) Syarat  untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. telah berpengalaman sebagai penyidik; 

b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami 

masalah Anak; dan 
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c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. 

(4) Dalam  hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas 

penyidikan dilaksanakan oleh  penyidik  yang melakukan 

tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang 

dewasa. 

 

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta 

pertimbangan atau saran kepada pembimbing kemasyarakatan, hal ini 

sebagaimana diatur Pasal 27 angka 1 dan 2 UU SPPA, yang 

menyatakan bahwa :  

(1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, 

Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari 

Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana 

dilaporkan atau diadukan. 

(2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta 

pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, 

psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional  atau  

Tenaga Kesejahteraan Sosial,  dan tenaga ahli lainnya. 

 

b. Penuntut Umum Anak 

Jaksa yang melakukan penuntutan terhadap anak adalah Jaksa khusus 

Anak, sebagaimana diatur Pasal 41 angka 1 dan 2 UU SPPA, yang 

menyebutkan bahwa : 

(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. 

 

Dalah hal belum adanya Penuntut Umum sebagaimana yang diatur 

dalam angka 1 dan 2 sebagaimana tersebut di atas, maka Penuntutan 
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dapat dilakukan oleh Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan 

oleh orang dewasa, sebagaimana diatur Pasal 41 angka 3, bahwa 

“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”. 

Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi terhadap penyelesaian 

tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang diancam hukuman 

dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak mpidana pengulangan 

sebagaimana diatur Pasal 7 UU SPPA. Kewajiban Diversi yang 

diupayakan Penuntut Umum paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

penerimaan berkas perkara dari penyidik, hai ini sebagaimana diatur 

Pasal 42 angka 1 UU SPPA, yaitu Penuntut Umum wajib 

mengupayakan Diversi  paling lama  7 (tujuh) hari setelah menerima 

berkas perkara dari Penyidik. Pelaksanaan Diversi yang di maksud 

angka 1 di atas paling lama 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana diatur 

Pasal 42 angka 2.  

c. Hakim Anak  

Hakim yang memeriksa tindak pidana anak di pengadilan sebagaimana 

diatur Pasal 43 UU SPPA, yaitu : 

(1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak 

dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang 

ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua 

pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua 

pengadilan tinggi. 
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(2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. telah berpengalaman sebagai  hakim dalam lingkungan 

peradilan umum; 

b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami 

masalah Anak; dan 

c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.  

(3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi 

persyaratan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2), tugas 

pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang 

melakukan tugas pemeriksaan  bagi tindak pidana yang 

dilakukan oleh orang dewasa. 

 

d. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak. 

Pasal 63 UU SPPA menyebutkan bahwa, Petugas kemasyarakatan 

terdiri atas : 

a. Pembimbing Kemasyarakatan;  

Sebagaimana diatur Pasal 64 angka 1 UU SPPA bahwa Penelitian  

kemasyarakatan,  pendampingan, pembimbingan,  dan pengawasan  

terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. 

b. Pekerja Sosial Profesional; dan 

Untuk dapat menjadi pekerja sosial yang professional, maka harus 

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 66 UU SPPA, 

yaitu : 

a) Berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma 

empat  (D-4)  di bidang pekerjaan sosial atau 

kesejahteraan sosial; 

b) Berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di 

bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial; 

c) Mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam 

bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, 

membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan 

hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan 

pelindungan terhadap Anak; dan 
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d) Lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional 

oleh  organisasi profesi  di bidang kesejahteraan sosial. 

 

c. Tenaga Kesejahteraan Sosial. 

Pasal 67 UU SPPA menyatakan bahwa Syarat untuk dapat diangkat 

sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut: 

1) Berijazah paling rendah  sekolah menengah ataspekerjaan 

sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana nonpekerja 

sosial atau kesejahteraan sosial;  

2) Mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial; 

3) Berpengalaman kerja paling singkat  3 (tiga)  tahun di 

bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial; dan 

4) Mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam 

bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, 

membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan 

hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan 

pelindungan terhadap anak. 

 

2. Tujuan Diversi 

Tujuan pelaksanaan diversi sebagaimana diatur Pasal 6 UU SPPA, 

menyebutkan bahwa, 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 tanggung jawab kepada anak.  

 

Prinsip yang paling utama dalam konsep diversi yaitu diambilnya 

sebuah tindakan persuasif/pendekatan non penal, serta yang terpenting 

member kesempatan kepada anak pelaku kejahatan untuk instrospeksi diri 

dan berbuat yang lebih baik atau untuk memperbaiki dirinya atas 

kesalahan yang pernah diperbuat. 
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Prinsip utama konsep Diversi adalah mengambil tindakan persuasif 

atau pendekatan secara non penal. Dalam pelaksanaan diversi, pada 

dasarnya memberikan kesempatan kepada seorang anak yang melakukan 

tindak pidana untuk memperbaiki kesalahan dan tidak melakukan 

kesalahan lagi diwaktu yang akan datang, diversi juga mengajak 

masyarakat untuk taat terhadap hukum (peraturan perundang undangan), 

dan dalam melaksanakan diversi tetap mempertimbangkan rasa keadilan 

sebagai prioritas utama, selain memberi kesempatan kepada pelaku untuk 

menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau 

pengawasan orang tua. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan 

anak dari tindakan hukum dan untuk dukungan komunitas. Diversi juga  

bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum 

berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi. 

Tujuan lain dalam proses pengalihan anak dari proses yustisial ke 

proses non-yustisial mempunyai urgensi dan relevansi sebagai berikut :
46

 

1. Proses penyelesaian yang bersifat non-yustisial terhadap anak akan 

menghindarkan terjadinya kekerasan terpola dan sistematis, khususnya 

kekerasan psikologis terhadap anak oleh aparat penegak hukum. 

Terjadinya kekerasan terpola dan sistematis terhadap anak dalam proses 

pemeriksaan akan menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi 

anak. Oleh karenanya, penyelesaian yang bersifat non-yustisial melalui 
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mekanisme Diversi terhadap anak justru akan menghindarkan anak dari 

terjadinya kontak antara anak dengan aparat penegak hukum. 

2. Melalui mekanisme Diversi anak tetap diberikan peluang untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme 

yang lebih elegan menurut prespektif anak. Penyelesaian secara non-

yustisial tidak dimaksudkan untuk membebaskan anak dari 

kemungkinan adanya pertanggungjawaban anak terhadap segala akibat 

perbuatannya. Oleh karenanya, melalui mekanisme Diversi akan 

diperoleh keuntungan ganda. Di satu sisi anak terhindar dari berbagai 

dampak negatif akibat kontak dengan aparat penegak hukum, sementara 

di sisi lain anak tetap dapat mempertanggungjawabkan akibat 

perbuatannyha tanpa harus terjadi tekanan terhadap mental anak. 

3. Mekanisme Diversi dapat dianggap sebagai mekanisme koreksi 

penyelenggaraan peradilan terhadap anak yang berlangsung selama ini. 

Mekanisme formal yang ditonjolkan dalam proses peradilan pidana 

termasuk terhadap anak sering menimbulkan dampak negatif yang 

demikian kompleks, sehingga menjadi faktor kriminogen yang sangat 

potensial terhadap tindak pidana anak. 

4. Sebagai pengalihan proses yustisial ke proses non yustisial, Diversi 

berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada 

pelaku kejahatan, tetapi lebih dipandang sebagai korban yang 

membutuhkan berbagai layanan seperti, medis, psikologi, rohani. Oleh 

karena sifatnya yang demikian maka Diversi hakekatnya merupakan 
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upaya untuk menghindarkan anak dari kemungkinan penjatuhan pidana. 

Dengan demikian, Diversi juga merupakan proses depenalisasi dan 

sekaligus deskriminalisasi terhadap pelaku anak. 

3. Restorative Justiceatau balanced or restorative justice  orientation 

Istilah  restorative justiceatau keadilan restorative dikenal di 

Indonesia sejak tahun 1960, di beberapa Negara di eropa dan Amerika 

restorative justiceatau keadilan restoratif tidak hanya sekedar wacana. 

Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa telah menerapkan 

keadilan restoratif kedalam tahap proses peradilan pidana yang 

konvensional, dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi sampai pada 

tahap eksekusi.
47

 

Keadilan Restoratif menurut Pasal 1 angka 6 UU SPPA 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. 

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai  Sebuah 

penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali 

harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku.
48

Eva Achjani Zulfa, 

mendefinisikan keadilan restoratif sebagai konsep dari pengembangan 

sistem peradilan pidana dengan melibatkan pelaku dan korban 
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denganmekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada 

pada saat ini.
49

 

Restorative Justicemerupakan upaya untuk melindungi masyarakat, 

dan yang terpenting memberikan kesempatan pelaku anak pelaku untuk 

bertanggung jawab kepada korban, dalam hal ini pelaku dan korban 

membuat kesepakatan damai.Semua pihak yang terkait bertemu untuk 

bermusyawarah bersama-sama mencari kesepakatan.
50

 

Berdasarkan pengertian keadilan restoratif sebagaimana tersebut di 

atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa   keadilan restoratif adalah 

penyelesaian kasus pidana suatu dengan melibatkan masyarakat, korban 

dan pelaku kejahatan yang tujuannya adalah untuktercapainya keadilan 

bagi semua pihak yang terlibat, harapkannya adalah dapat tercipta keadaan 

yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan. 

D. Sistem Peradilan Pidana Anak 

Sistem peradilan pidana anak dalam bahasa Inggris disebut dengan 

istilah The juvenile system, yaitu istilah yang biasa digunakan sedefinisi 

dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, 

jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat 

penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.
51

Sistem peradilan 

pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang didalamnya terdiri 
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dari beberapa lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan 

permasyarakatan terpidana.
52

 

Dalam The juvenile system, pertama adalah lembaga Kepolisian 

sebagai institusi formal ketika anak berhadapan dengan hukumpertama kali 

bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah 

anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, Jaksa Penuntut 

Umum juga dapatmenentukan apakah anak akan dibebesakan atau diproses ke 

pengadilan anak, dan tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-

pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi 

penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.
53

 

Sistem peradilan pidana merupakan  suatu jaringan (network) 

peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai saranautamanya, baik 

hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksnaan 

pidana.Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam 

kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi 

hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada 

ketidakadilan.
54

 

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu 

sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang 
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berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap 

pembimingan setelah menjalani pidana. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Prinsip Perlindungan Anak Dan Prinsip Restorative Justice Diwujudkan 

Dalam DiversiDalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UUPA) adalah 

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

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

sesuaidengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dandiskriminasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPA 

sebagaimana tersebut di atas, maka perlindungan anak dapat diartikan 

melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia 

seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual 

berdasarkan pancasila dan Undang-Undang 1945. 

Dalam usaha perlindungan terhadap anak, peran  masyarakat sangat 

diperlukan, baik melalui lembaga perlindungan anak, keagamaan, Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, 

media  massa dan lembaga pendidikan.Anak mempunyai hak untuk 

melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya untuk diperjuangkan demi 

kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang terhadap dirinya dan perlindungan 

untuk diri anak. 
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Dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, 

penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif. 

Kaedilan restoratif menurut Pasal 1 angka 6 UU SPPA 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. 

Keadilan restoratif menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif 

adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem 

peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan 

masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja 

pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.
55

 

Al. Wisnubroto dan G. Widiartana menyhatakan bahwa keadilan 

restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, sebagai berikut :
56

 

a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian 

pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri. 

b. Tujuan yang harus dicapai dari  proses peradilan pidana adalah melakukan 

rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang 

ditimbulkan oleh kejahatan. 
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c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para 

korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana 

didominasi oleh negara dengan  

d. mengesampingkan yang lainnya. 

Penyelesaian tindak pidana anak dengan cara diversi dan Keadilan 

restoratif, jelas bertentangan dengan asas legalitas dan asa kepastian hukum 

(rechtzakerheid). Sebeb, keadilan restoratif hasil akhirnya bukan pemidanaan 

atau hukuman penjara, tetapi, keadilan restoratif fokus pada perbaikan dan 

pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana.Sebagai ganti 

dari sanksi hukumnya, pelaku tindak pidana dapat menganti dengan 

membayar ganti rugi, kerja sosial, atau tindakan-tindakan yang masih dalam 

batas kewajaran yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan. 

1. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

Pasal 1 angka 1 UU SPPA menyebutkan bahwa “Sistem Peradilan 

Pidana Anak adalah  keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang 

berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap 

pembimbingan setelah menjalani pidana”. 

Menurut Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik 

bagi anak, tanpamengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya 

keadilan. 

Dalam UU SPPA, seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana 

disebut anak yang berkonflik dengan hukum, Pasal 1 angka 3 UU SPPA 

menjelaskan bahwa “Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  yang 
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selanjutnya disebut  Anak  adalah  anak  yang telah berumur 12 (dua belas) 

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang  diduga  

melakukan tindak pidana”. 

Dalam UU SPPA tindak pidana yang dilakukan oleh anak, 

penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara diversi, atau pengalihan 

penyelesaian perkara di luar peradilan, hal ini sebagaimana diatur Pasal 1 

angka 7 UU SPPA, yang menyatakan bahwa “Diversi  adalah pengalihan 

penyelesaian  perkara Anak dari proses  peradilan  pidana ke proses  di 

luar peradilan pidana”. 

Dalam UU SPPA diversi dimaksudkan untuk menghindari efek 

negatif dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak 

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini baik efek negatif 

dalam proses peradilan maupun efek negatif dalam stigma atau cap jahat, 

karena pernah di proses peradilan, oleh sebab itu, pemeriksaan 

konvensional dialihkan. Diversi dapat dilakukan pada tingkat penyidikan 

di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Pembina Lembaga 

Pemasyarakatan, dengan penyelesaian tindak pidana anak dengan  diversi 

di semua tingkatan sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan dapat 

mengurangi efek negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. 

Implementasi dari ide diversi dalam penanganan tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dengan 

mengedepankan peradilan restroatif (Restorative Justice).Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak, lembaga-lembaga penegak hukum yang terkait 
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dalam menangani tindak pidana anak dapat mengambil tindakan diversi, 

seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, dengan syarat ancaman 

hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana pengulangan, 

sebagaimana di atur Pasal 7 angka 2 UU SPPA, yang menyatakan bahwa 

“Diversi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal 

tindak pidana yang dilakukan: 

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

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

Tujuan dari diversi sebagaimana di atur Pasal 6 UU SPPA, 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 tanggung jawab kepada anak  

Menurut Penyidik PPA Polres Kudus Suwondo tujuan utama dari 

pelaksanaan diversi yaitu sebagai berikut :
57

 

a. Untuk menghindari anak dari penahanan; 

b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat; 

c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak; 

d. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya; 

e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban 

dan anak tanpa harus melalui proses formal 

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

peradilan. 

2. Diversi sebagai upaya penyelesaian terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum 

Pada prinsipnya pelaksanaan diversi dapat dilakukan pada setiap 

tingkatan, yaitu pada tingkat pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, 

pemeriksaan dipersidangan dan pelaksanaan putusan hakim. Diversi harus 

dilakukan sesuai dengan prinnsip-prinsip sebagai berikut :
58

 

a.  Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui tindakan pidananya 

b. Hanya dapat dilakukan bila anak mengakui kesalahan 

c. Pemenjaraan/penahanan bukan bagian dari diversi (tidak boleh ada 

pencabutan kemerdekaan anak) 

d. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan bila sosial 

tidak berhasil 

e. Hak anak tetap diperhatikan dalam hal kasus anak diajukan ke 

pengadilan 

f. Tidak ada diskriminasi 

Rumusan prinsip dasar restorative justice menurut Hakim 

Pengadilan Negeri Kudus sebagai berikut:
59

 

1. Meprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban 

2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan 

3. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman 
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4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan 

5. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari 

kejahatan di masa depan 

6. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, 

baik korban maupun pelaku. 

Proses restorative justice dapat dilakukan dengan mediasi/musyawarah, 

yaitu antara pelaku dan korban, dengan konferensi korban dan pelaku 

duduk bersama dengan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan 

tokoh pemuka dalam masyarakat, dan victim awareness work, yaitu usaha 

dari pelaku yang peduli akan dampak dari perbuatan yang telah 

dilakukannya.
60

 

B. Penerapan Diversi  Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di 

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus 

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan melalui 

proses hukum di peradilan dapat menyebabkan stigma, bahwa anak yang 

melaksanakan tindak pidana dapat dicap sebagai kriminal dan hal ini 

merupakan awal dari bencana masa depan anak tersebut. Oleh karena  itu 

perlu adanya solusi atau jalan keluar dalam menyelesaikan tindak pidana 

yang dilakukan oleh anak. Konsep diversi dan Restorative Justicemerupakan 

jalan keluar terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
61
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Lahirnya UU SPPA sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam 

melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. Pertimbangan 

dikeluarkannya UU SPPA, yaitu :
62

 

a. Bahwa  anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 

memiliki harkat dan  martabat sebagai manusia seutuhnya. 

b. Bahwa  untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan 

pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan; 

c. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak 

(Convention on  the  Rights of the Child) yang mengatur prinsip 

pelindungan hukum terhadap anak  mempunyai kewajiban untuk 

memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum; 

d. 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 pelindungan 

kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti 

dengan undang-undang baru; 

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak; 
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Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kasus yang pernah terjadi di 

wilayah Polres Kudus, yaitu Penetapan Nomor 01/Diversi/2016/PN.Kds, 

dengan keterangan sebagai berikut :
63

 

1. Kronologis 

Tersangka dalam Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Kudus 

Nomor 01/Diversi/2016/PN.Kds Lany Pramudita binti Sutarman 

(alm).Anak korban dalam Penetapan Diversi Nomor 

01/Diversi/2016/PN.Kds yaitu Latifa Salsa Nabila. Korban dianiaya oleh 

tersangka Lany Pramudita bersama teman-temannya di lapangan dekat SD 

Negeri 2 Singocandi Kudus, dengan cara menjambak rambut korban, 

kemudian teman tersangka Renata  dan Novita membawa korban ke 

tengah lapangan. Pada saat ditengah lapangan tersebut teman tersangka 

Renata menjambak rambut korban diikuti oleh teman-teman tersangka 

lainnya. Tersangka dan teman-temannya menyuruh korban untuk sujud 

dan mengaku salah dan meminta uang kepada korban sebesar Rp 

1.000.000,- (satu juta rupiah), uang tersebut merupakan syarat jika korban 

ingin berdamai dengan tersangka. 

2. Pelaku di periksa oleh penyidik PPA Polres Kudus dengan Surat Perintah 

Penyidikan Nomor : SP. Sidik/2019/XII/2015/Reskrim yang ditanda 

tangani oleh Kasat Reserse Kriminal Hepy Pria Ambara.  

3. Penelitian Kemasyarakatan untuk Diversi dilakukan oleh Ika Sari Gristiani 

jabatan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK). 
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4. Keadan Korban  

Korban Latifa Salsa Nabila bin Parto, lahir di Kudus 24 Januari 2002, 

korban merupakan siswa SMP Negeri 4 Kudus kelas IX, alamat rumah 

Desa Singocandi RT 06 RW II Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. 

5. Akibat kejahatan yang dilakukan terhadap korban 

Tidak ditemukan luka fisik pada tubuh korban, namun korban mengalami 

trauma sdecara psikologis, korban menjadi lemah secara mental dan takut 

terhadap teman-temannya di sekolah. 

6. Akibat yang ditimbulkan klien, orang tua dan masyarakat 

Akibat tindakan tersebut pelaku menjadi tidak tenang dalam mengikuti 

pelajaran di sekolah, karena pelaku mengalami beban psikologi sebab 

berurusan dengan pihak kepolisian.Akibat tindak pidana terhadap orang 

tua pelaku, ibu pelaku tidak tenang dalam bekerja.Ibu pelaku merasa 

bingung dan khawatir terhadap anaknya (pelaku).Akibat tindakmpidana 

terhadap masyarakat, pada dasarnya tindak mpidana yang dilakukan oleh 

pelaku tidak berada di lingkungan desanya.Namun, masyarakat menjadi 

resah dengan kejadian pertengkaran yang sering terjadi antar 

pemuda.Orang tua diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap 

putra-putrinya. 

 

 

 

 



 

60 
  

7. Pelaksanaan Diversi di Polres Kudus 

7.1. Identitas Pelaku  

Pelaksanaan diversi di Polres Kudus terhadap kasus 

penganiayaan dengan tersangka :
64

 

Nama    : Lani Pramudita binti Sutarman 

Tanggal lahir   : Kudus, 18 Januari 2002 

Jenis kelamin   : Perempuan 

Tempat tinggal  : Desa Ploso RT 01/II Kec. Jati, Kab. Kudus 

Pekerjaan    : Pelajar  

Tersangaka diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap 

anak, sebagaimana diatur Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, yaitu : 

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau 

denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua 

juta rupiah).  

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka 

berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang 

melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya. 
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Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan 

bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, 

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan 

Kekerasan terhadap Anak”. 

7.2. Musyawarah Diversi 

Musyawarah diversi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi, adalah : 

 

Musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak dan orang 

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

kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan 

masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk 

mencapai kesepakatan diversi melalui Keadilan Restoratif.  

 

Musyawarah diversi dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Diversi dilaksanakan  paling  lama  30  (tiga puluh) hari  sejak  

tanggal dimulainya  Diversi  yaitu  tanggal  yang  telah  ditentukan  

Penyidik PPA Polres Kudus melakukan  Musyawarah  Diversi  

dengan  ketentuan sebagai berikut :
65

 

1) Penyidik PPA Polres Kudus  mengirimkan  surat  panggilan  

kepada  para pihak,  yang  harus  sudah  diterima  selambat-

lambatnya  3  (tiga) hari  sebelum  waktu  pelaksanaan  

Musyawarah  Diversi,  dengan membuat tanda terima sebagai 

bukti panggilan yang sah.  

2) Para pihak sebagaimana dimaksud, yaitu : 
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(1) Anak dan/atauorang tua/wali;  

(2) Korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali;  

(3) Pembimbing Kemasyarakatan; dan  

(4) Pekerja Sosial Profesional. 

3) Dalam  hal  dikehendaki  oleh  Anak  dan/atau  orang  

tua/wali, pelaksanaan  Musyawarah  Diversi  dapat  

melibatkan  masyarakat yang terdiriatas :  

(a) Tokoh Agama;  

(b) Guru;  

(c) Tokoh Masyarakat;  

(d) Pendamping; dan/atau  

(e) Advokatatau Pemberi BantuanHukum.  

(f) Surat  panggilan  para  pihak  mencantumkan  hari,  

tanggal  serta tempat dilaksanakannya Musyawarah 

Diversi. 

b. Apabila orang  tua/wali  Anak  tidak  diketahui  keberadaannya 

atau  berhalangan  hadir, maka  musyawarah  diversi tetap berjalan 

dan   Pembimbing  Kemasyarakatan  sebagai pengganti dariorang 

tua/wali.  

c. Dalam  hal  orang  tua/wali  Anak  Korban  tidak  diketahui 

keberadaannya  atau  berhalangan  hadir,  Musyawarah  Diversi  

tetap dilanjutkan  dengan  dihadiri  oleh  Pekerja  Sosial  

Profesional  sebagai pengganti dariorang tua/wali.  
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d. Dalam  hal  tidak  terdapat  Pekerja  Sosial  Profesional  dalam 

pelaksanaan  musyawarah,  keterwakilan  Pekerja  Sosial  

Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.  

e. Musyawarah  Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  b  

dibuka dan  dipimpin  oleh  Penyidik PPA Polres Kudus  sebagai  

fasilitator  yang  diawali dengan perkenalan para pihak.  

f. Fasilitator  menyampaikan  maksud  dan  tujuan  dilaksanakannya 

musyawarah  Diversi,  peran  dari  fasilitator,  tata-tertib  

musyawarah untuk  disepakati  oleh  para  pihak  dan  penjelasan  

tentang  waktu dan  tempat  serta  ringkasan  dugaan  tindak  pidana  

yang didakwakan terhadap Anak.  

g. Pembimbing  Kemasyarakatan  menjelaskan  ringkasan  hasil 

penelitian kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Anak.  

h. Pekerja  Sosial  Profesional  menjelaskan  ringkasan  laporan  sosial 

terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi. 

i. Dalam  hal  dipandang  perlu,  fasilitator  dapat  melakukan 

pertemuan terpisah(kaukus) dengan para pihak.  

j. Dalam  hal  Kesepakatan  Diversi  tanpa  memerlukan  persetujuan 

korban  atau  Anak  Korban  dan/atau  orang  tua/wali,  proses  

Diversi dilaksanakan  melalui  musyawarah  yang  dipimpin  oleh  

Penuntut Umum  sebagai  fasilitator  dan  dihadiri  oleh  

Pembimbing Kemasyarakatan,  Anak  dan  orang  tua/walinya  

serta  dapat melibatkan  masyarakat.  
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7.3. Mekanisme Pelaksanaan Diversi  

Dalam menyelesaikan kasus kekerasan dengan tersangka dan 

korban masih anak-anak, Penyidik PPA Polres Kudus mengambil 

inisiatif menyelesaikan kasus tersebut dengan cara diversi. Hal ini 

didasari ancaman hukuman dibawah 7 (tahun), maka dapat dilakukan 

diversi yang diatur Pasal 7 huruf a UU SPPA. Oleh penyidik tersangka 

melanggar Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang 

mana ancaman hukumannya adalah maksimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) 

bulan penjara, maka berdasarkan ancaman hukuman maksimal 

tersebut Penyidik PPA Polres Kudus menyelesaikan kasus tersebut 

dengan cara diversi. 

Adapun proses pelaksanaan diversi antara wali pelaku Leni 

Pramudita, Sutarman dan wali korban Latifa Salsa Nabila, sebagai 

berikut :
66

 

a. Sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, maka pelaksanaan 

diversi kasus tindak pidana kekerasan dengan tersangka anak Lani 

Pramudita diselesaikan dengan cara musyawarah yang melibatkan : 

1) Korban Latifa Salsa Nabila dan walinya yaitu Parto 

2) Tersangka anak dengan orang tuanya yaitu Lani Pramudita dan 

orang tuanya. 

3) Pembimbing Kemasyarakatan (Bappas) Pati.  
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Suwondo, wawancara pribadi, Penyidik PPA Polres Kudus, tanggal 8 Januari 2018. 
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Berdasarkan Pasal 65 UU SPPA, tugas Pembimbing 

Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : 

a. membuat laporan  penelitian kemasyarakatan untuk 

kepentingan Diversi, melakukan  pendampingan, 

pembimbingan,  dan  pengawasan terhadap  Anak 

selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, 

termasuk melaporkannya  kepada pengadilan apabila 

Diversi tidak dilaksanakan; 

b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan  untuk 

kepentingan    penyidikan, penuntutan, dan persidangan 

dalam perkara Anak,  baik di dalam maupun di luar 

sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA; 

c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan 

pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas 

pemasyarakatan lainnya;  

d. melakukan  pendampingan,  pembimbingan,  dan 

pengawasan  terhadap Anak yang berdasarkan putusan 

pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan 

e. melakukan  pendampingan,  pembimbingan,  dan 

pengawasan terhadap  Anak  yang memperoleh 

asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, 

dan cuti bersyarat. 

 

4) Pekerja Profesional 

Tugas Pekerja profesional sebagaimana di atur Pasal 68 angka 1 

UU SPPA, adalah sebagai bertikut : 

a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi 

Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan 

mengembalikan kepercayaan diri Anak; 

b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial; 

c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkanpendapat Anak 

dan menciptakan suasana kondusif; 

d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak; 

e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing 

Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan 

pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan 

pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan; 

f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum 

untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak; 

g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga 

pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan 
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h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia  

menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya. 

 

5) Ika Sari Gristiani Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan 

Bapas Pati. 

6) Fakhrudin Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kudus 

7) Suwondo, Penyidik Kepolisian Polres Kudus 

Dalam pelaksaan diversi yang dihadiri pihak-pihak terkait 

sebagaimana tersebut di atas, menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan 

Diversi menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

4 Tahun 2014 adalah kesepakatan hasil proses musyawarah diversi 

yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh para 

pihak yang terlibat dalam musyawarah diversi. 

Dalam kesepakatan tersebut Wali korban, Parto  membuat 

“Surat Pernyataan” yang menyatakan bahwa, dengan ini : 

a. Pihak keluarga korban menerima permintaan maaf dari pelaku dan 

keluarga pelaku; 

b. Pihak keluarga korban meminta ganti kerugian sebesar Rp 20, 000, 

000,- (dua puluh juta rupiah); 

c. Pihak keluarga menghendaki agar segala biaya terkait pencabutan 

perkara dibebankan seluruhnya kepada pihak pelaku. 

7.4. Penetapan Diversi Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor  

01/Pid. Diversi/2016/PN.Kds. 
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7.4.1. Pertimbangan Hukum 

Sebagai dasar pertimbangan hukum penetapan diversi 

oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 01/Pid. 

Diversi/2016/PN.Kds adalah berdasarkan laporan dari 

Penyidik PPA Polres Kudus tanggal 28 Maret 2016, yang 

menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2016 telah 

dilaksanakan diversi dan telah tercapai kesepakatan sebagai 

berikut : 

a. Pihak kedua telah mengaku kesalahannya dan meminta 

maaf terhadap pihak pertama dan dimaafkan; 

b. Pihakmpertama dan pihak kedua telah sepakat 

menyelesaikan pidana anak ini dengan damai dan tidak 

sampai di persidangan; 

c. Pihak kedua telah memberikan kompensasi pengobatan 

kepada pihak pertama sebesar Rp 15, 000, 000,- (lima 

belas juta rupiah) yang diterima pihak pertama (korban) 

pada saat pelaksanaan diversi dilaksanakan pada tanggal 

26 Maret 2016. 

Kesepakatan diversi sebagaimana tersebut di atas telah 

memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan sehingga beralasan untuk dikabulkan. 
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7.4.2. Penetapan diversi  

Ketua Pengadilan Negeri Kudus mengabulkan permohonan 

Pemohon diversi, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Kudus 

menetapkan sebagai berikut : 

a. Mengabulkan permohonan Pemohon Penyidik pada Kepolisian 

Resor Kudus 

b. memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan 

diversi 

c. Memerintahkan Penyidik pada Kepolisian Resor Kudus untuk 

menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan setelah 

kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya; 

d. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini 

kepada Penyidik Anak Kepolisian Resor Kudus, Pembimbing 

Kemasyarakatan, anak/orang tua. korban dan para saksi. 

Diversi merupakan kewenangan penegak hukum yang melakukan 

proses hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Apakah 

tindak pidana anak dapat diselesaikan dengan diversi atau melalui proses 

peradilan terganrung dari ancaman hukumannya. Perkara tindak pidana anak 

yang dapat diselesaikan dengan cara diversi  sebagaimana di atur Pasal 7 

angka 2 UU SPPA, yang menyatakan bahwa diversi  dapat dilaksanakan 

dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan diancam pidana penjara  di 

bawah  7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
67
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Suwondo, wawancara pribadi, Penyidik PPA Polres Kudus, tanggal 8 Januari 2018. 
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Apabila memenuhi Pasal 7 angka 2 UU SPPA tersebut di atas, maka 

aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana dapat menempun 

penyelesaian dengan cara diversi dan jika ancaman hukumannya di atas 7 

(tujuh) tahun, maka kasus tindak pidana anak tidak dapat diselesaikan dengan 

cara diversi.  

Tujuan diversi yaitu dapat menangani pelanggaran hukum di luar 

pengadilan atau sistem peradilan yang formal.Diversi dilatar belakangi olehb 

keinginan dalam menghindari efek negatif jiwa dan perkembangan anak yang 

terlibat sistem peradilan pidana.Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak 

hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut 

discretion atau „diskresi‟. 

C. Gagasan Perkembangan Pengaturan Diversi Dalam Konsep KUHP Dan 

Undang Undang Peradilan Anak 

Perkembangan Sistem Hukum Pidana di Indonesia memasuki babak baru, 

yaitu pembaharuan Hukum Pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada 

perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa tindak pidana terjadi yang 

dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice). Keadilan restoratif berbeda 

dengan keadilan retributif yang menekankan pada pembalasan dan keadilan restitutif  

yangmenekankan pada keadilan untuk ganti kerugian. Dari perkembangan ilmu 

hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan 

mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau 

“Doer-Victims” Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan 

pendekatan perbuatan atau pelaku atau “daad-dader straftecht”. Ahli hukum telah 

memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 
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3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka 

modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (structure), substansi 

(substance) dan budaya (legal culture) yang kesemuanya layak berjalan secara 

integral, simultan dan paralel.
68

 

Anak adalah bagian warga Negara dan sebagai generasi penerus 

bangsa, maka anak harus di lindungi, sebab anak adalah aset bangsa dan 

harapan bangsa di masa yang akan datang untuk melanjutkan 

kepemimpinanNegara Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan 

pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral 

sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan 

negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the 

Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam 

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan 

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan 

anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan 

hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.
69

 

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya 

perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi 
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https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/ keadilan–restoratif –sebagai-tujuan-

pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak, tanggal 20 Januari 2018. 
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anak.Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang 

berhubungan dengan kesejahteraan anak.Perlindungan anak-anak yang 

berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama 

aparat penegak hukum.Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup 

juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang 

terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak 

atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan 

penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses 

hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA 

diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).
70

 

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan 

Pidana Anak sangat progresif.Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum 

Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. 

Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan 

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan acara Diversi yang 

merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan 

pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini 

memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam 
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penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum 

acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 

2014 jelas dikatakan bahwa Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara 

pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang 

tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, 

perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai 

kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan 

Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk 

menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses 

pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. 

Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif. 

Berdasarkan isi Pasal 1 angka 1 sebagaimana tersebut di atas, 

penyelesaian pidana anak dengan cara musyawarah diversi lebih baik dan 

lebih manusiawi bagi anak pelaku tindak pidana. Karena dengan memberikan 

hukuman fisik bagi anak pelaku Tindak Pidana tidak kemudian mencapai 

keadilan bagi korban, karena mengingat disisi lain masih meninggalkan 

permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah 

dihukum. Melihat prinsip prinsip perlindungan anak terutama prinsip 

mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses 

penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut 

diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan 
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permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-

pelanggaran terhadap hak anak. 

Keluarnya UU SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 

Tahun 2014, diharapkan untuk kasus ABH yang dibawa dalam proses 

peradilan hanya kasus yang serius saja, meskipun begitu tetap harus  

mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.  Proses penghukuman 

merupakan jalan terakhir (Ultimum Remedium) dengan tidak mengabaikan 

hak-hak anak, sedangkan untuk kasus-kasus yang sifatnya tidak serius seperti 

pencemaran nama baik dan kekerasan sebagaimana yang dialami oleh Latifa 

Salsa Nabila dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang 

didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat 

dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh 

penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang 

dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum 

untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti 

berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta 

korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh 

diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana 

dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang 

kondusif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Prinsip perlindungan anak dan prinsip restorative justice diwujudkan 

dalam diversidalam sistem peradilan pidana Anak 

Pada prinsipnya pelaksanaan diversi dapat dilakukan pada setiap 

tingkatan, yaitu pada tingkat pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, 

pemeriksaan dipersidangan dan pelaksanaan putusan hakim. Diversi harus 

dilakukan sesuai dengan prinnsip-prinsip sebagai berikut : 

g.  Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui tindakan pidananya 

h. Hanya dapat dilakukan bila anak mengakui kesalahan 

i. Pemenjaraan/penahanan bukan bagian dari diversi (tidak boleh ada 

pencabutan kemerdekaan anak) 

j. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan bila sosial 

tidak berhasil 

k. Hak anak tetap diperhatikan dalam hal kasus anak diajukan ke 

pengadilan 

l. Tidak ada diskriminasi 
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Tujuan dari diversi sebagaimana di atur Pasal 6 UU SPPA, Diversi 

bertujuan: 

f. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;  

g. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 

h. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 

i. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 

j. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak  

2. Penerapan diversi  dalam penyelesaian perkara pidana anak di wilayah 

hukum Pengadilan Negeri Kudus 

Diversi merupakan wewenang penegak hukum, baik pada tingkat 

Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan dapat melaksanakan diversi selama 

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan Perma 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Aparat penegak hukum dapat menentukan apakah 

tindak pidana anak dapat diselesaikan dengan diversi atau melalui proses 

peradilan terganrung dari ancaman hukumannya. Perkara tindak pidana 

anak yang dapat diselesaikan dengan cara diversi  sebagaimana di atur 

Pasal 7 angka 2 UU SPPA, yang menyatakan bahwa diversi  dapat 

dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan diancam 

pidana penjara  di bawah  7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan 

pengulangan tindak pidana. 
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3. Gagasan perkembangan pengaturan diversi dalam konsep kuhp dan 

undang undang peradilan anak 

Pemerintah merespon dengan baik terhadap kasus Anak 

Berhadapan dengan hukum dengan mengeluarkan Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif.Mahkamah Agung juga 

menanggapi permasalahan Anak Berhadapan dengan hukum, yaitu 

denganmengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan 

Pidana Anak.  

Implementasi dari ide diversi tersebut dalam penanganan masalah 

anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan menerapkan 

peradilan restroatif (Restorative Justice) dalam peradilan pidana 

anak.Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) adalah 

segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan 

kasus – kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal 

ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang 

juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih 

lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan 

menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan 

anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan 

dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam 

institusi penghukuman. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis 

member saran sebagai berikut : 

1. Kepada Aparat Penegak Hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga 

Peradilan dapat memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada 

masyarakat tentang ide diversi sehingga masyarakat akan pentingnya 

diversi dalam penyelenggaraan system peradilan pidana anak. Mendidik 

anak merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda 

Indonesia yang akan datang. Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak 

untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan 

pendidik di sekolah. 

2. Perlu dilakukan segera pembaruan system peradilan pidana materiil anak, 

sistem hukum formal anak, dan sistem pelaksanaan sanksi hukum pidana 

anak. 
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