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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Perlindungan hukum terhadap seorang anak merupakan sebuah 

keniscayaan. Karena anak merupakan calon generasi penerus bangsa yang masih 

dalam masa perkembangan fisik maupun mental
1
. Begitupun dengan anak yang 

berhadapan dengan hukum,  dibutuhkan peraturan khusus untuk anak yang 

mampu memperhatikan kedudukan sebagai seorang anak. Melihat semakin 

banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan tugas negara 

dalam membenahi permasalahan yang sangat urgent ini. Tidak hanya dari segi 

pencegahan supaya anak tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan anak itu 

dihukum, melainkan juga pembenahan terhadap sistem peradilan yang mampu 

melindungi hak-hak sebagai seorang anak ketika anak tersebut berhadapan dengan 

hukum. 

Melihat kedudukan anak yang secara fisik, psikis serta mental tidak sama 

dengan orang dewasa, pembedaan penanganan antara anak dengan orang dewasa 

sudah menjadi sebuah kewajiban negara. Diperlukan sebuah penanganan khusus 

untuk anak yang lebih mengedepankan bimbingan dan pembinaan terhadap anak 

dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)
2
, dari 

pada dihukum dan dimasukkan kedalam penjara layaknya orang dewasa.  

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses 

penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak 

lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari 

                                                             
 
1
M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal.1 

2 Ibid, hal. 132 
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penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan 

menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.
3
 

 

Keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan 

kembali suatu keadaan seperti tidak terjadi tindak pidana. Dengan sistem 

peradilan yang seperti itu, kedudukan anak yang secara fisik, psikis dan mental 

yang masih rentan dapat terlindungi. Dengan menggunakan pendekatan keadilan 

restoratif, penanganan terhadap perkara anak berbeda orang dewasa. Dimana 

sistem peradilan tersebut mampu melindungi hak-hak anak dan memperhatikan 

kondisi anak yang berhadapan dengan hukum.  

Pendekatan keadilan  restorative dalam penanganan tindak pidana juga 

bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang 

terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan. 

Keadilan restorative bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, 

keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan 

hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan 

untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.
4
  

 

Dalam Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana anak menggunakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).  

Dimana tujuan dari Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana anak memulihkan kembali tindak pidana anak seperti halnya 

tidak terjadi sebuah tindak pidana dan menghindari pembalasan terhadap tindak 

pidana yang dilakukan anak. Sistem peradilan pidana anak yang seperti itu 

merupakan sebuah transformasi peradilan pidana anak dengan maksud untuk 

mewujudkan nilai nilai yang tertanam dalam keadilan restoratif (restortive 

justice). 

                                                             
3 Ibid 
     

4
Dalam Dewi & Fatahillah A. Syukur, George Pavlich, 2002, “towards an Ethics of Restorative 

Justice”, dalam restorative justice and the law, ed Walgrave, L, Willan Publishing, hal.1  
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Pendekatan keadilan restoratif (retoratif justice) dalam Undang-undang 

Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai upaya dalam 

mewujudkan  prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the 

child).
5
 Dimana segala bentuk penanganan dalam menyelesaian perkara anak yang 

berhadapan dengan hukum, kepentingan terbaik bagi anak yang diutamakan.  

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak 

bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, 

apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut 

ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran 

kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan 

dan menolong, tetapi sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa 

depan anak.
6
  

 

Untuk mewujudkan nilai nilai dalam keadilan restoratif yang 

mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak diimplementasikan dengan 

cara diversi. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 7, diversi merupakan pengalihan perkara 

anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan. 

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang 

diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke 

penyelesaian secara damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana 

dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, 

pembimbing kemasyarakatan anak, polosi jaksa atau hakim.
7
 

 

Dengan mengalihkan proses penyelesaian permalahan anak yang 

berhadapan dengan hukum di luar peradilan, berimplikasi terhadap kondisi anak 

tersebut.  sesuai dengan cita-cita yang dibangun yaitu mengedepankan nilai-nilai 

keadilan restoratif dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penyelesain diluar 

                                                             
5 Op.cit, hal. 30 
6
 Ibid 

7
 Dalam M. Nasir Djamil, Op,Cit, hal, 137 
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peradilan lebih memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. 

Dengan penyelesaian di luar peradilan anak yang berhadapan dengan hukum 

terlepas dari hal-hal yang bersifat formal dan memunculkan nuansa atau iklim 

kekeluargaan 

Bentuk penerapan diversi tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang 

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi 

merupakan pengalihan proses peradilan secara formal menuju penyelesaian yang 

di luar peradilan, sehingga terdapat berbagai macam bentuk untuk menerapkan 

upaya diversi. Alternanif bentuk penyelesaian sengketa diluar peradilan dapat 

dengan cara mediasi, negosiasi, arbitrase,  konsiliasi, dan lain-lain. Bentuk 

penyelesaian diluar peradilan lebih melindungi kepentingan hak-hak anak dan 

menghindarkan dampak negatif yang terdapat dalam penyelesain perkara anak 

secara formal.  

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut 

dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena 

sengketa yang diselesaikan secara tuntas tanpa meninggalkan sisa 

kebencian dan dendam.
8
 

 

Dalam penerapan diversi di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dibatasi waktu selama 30 (tiga puluh) hari 

disetiap tingkatan. Di tingkatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 

pengadilan dengan mewujudkan nilai-nilai keadilan restoratif dan mengedepankan 

prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh sebab itu penyelesaian secara 

sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi keharusan. Dikarenakan diversi 

                                                             
8 I Wayan Wiryawan dan Ketut Artadi, 2009, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Udayana 
University Press, Denpasar-Bali, hal.4 
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merupakan bagian dari sistem peradilan pidana anak yang tedapat di dalam 

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi sebuah 

kewajiban untuk dijalankan.  Setiap peradilan dibawah kekuasaan kehakiman 

menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya 

ringan.  dimana telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 2 ayat (4). Begitupun dengan 

peradilan anak yang masuk dalam ruang lingkup pengadilan umum. Sistem 

peradilan anak di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menggunakan diversi dalam menyelesaikan permasalahan 

anak yang berhapan dengan hukum. Sehingga diversi menjadi bagian dari proses 

peradilan yang dilakukan secara formal. Dimana asas sederhana, cepat dan biaya 

ringan menjadi sebuah keniscayaan untuk diimplementasikan. 

Melihat hal tersebut, menurut  penulis belum adanya bentuk penyelesaian 

yang dilakukan dengan cara diversi yang ada di dalam Undang Undang Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga mengetahui macam 

bentuk penyelesaian diversi menjadi suatu keharusan. Selain dari pada itu diversi 

merupakan bagian dari sistem peradilan anak, dimana peradilan anak berpedoman 

terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan. oelh sebab itu penulis 

mengangkat sebuah penelitian hukum atas segala bentuk permasalahan hukum 

diatas dengan  judul Implikasi Penerapan Diversi Terhadap Asas Peradilan 

Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menurut Undang Undang Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana bentuk diversi dalam penyelesaian perkara anak menurut 

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak ? 

2. Bagaimana implikasi bentuk diversi terhadap asas peradilan sederhana, 

cepat, dan biaya ringan menurut Undang undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penulisan hukum ini diharapkan mampu menjadi referensi hukum 

serta menambah wawasan hukum tentang anak, adapun yang akan menjadi 

tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bentuk diversi dalam penyelesaian perkara anak 

menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak  

2. Untuk mengetahui implikasi penerapan diversi terhadap asas peradilan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan menurut Undang undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Secara Teoritis 

Sebagai usaha untuk meperluas pengetahuan terkait berbagai 

macam bentuk diversi dan implikasi penerapan diversi terhadap asas 
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peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menurut Undang undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana 

bentuk diversi menurut Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak disesuaikan dengan  asas peradilan 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Masyarakat, Dapat menambah wawasan serta pengetahuan 

Masyarakat terkait bentuk diversi dan implikasi diversi terhadap 

asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menurut Undang-

undang  No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Sehingga masyarakat mampu menilai bentuk diversi yang tepat 

dan selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya 

ringan 

b. Bagi Pemerintah dan Lembaga Penegak Hukum, Sebagai 

referensi serta masukan bagi lembaga-lembaga tersebut, supaya 

dapat menjalankan dan mampu dalam memberi masukan terhadap 

pihak yang berhadapan dengan hukum untuk memilih bentuk 

diversi menurut Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak yang sesuai dengan asas peradilan 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

c. Bagi Penulis, Untuk menambah pengetahuan dan kapasistas 

intelektual penulis terkait bentuk diversi serta implikasi penerapan 

diversi terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan 



8 
 

menurut Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Serta sebagai prasyarat kelulusan studi 

strata satu sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.  

 

E. METODE PENULISAN 

1. Metode Pendekatan 

Di dalam penulisan hukum ini penulis dalam melakukan penelitian 

menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum 

yang objek kajiannya meliputi azas-azas hukum, ketentuan peraturan 

perundang-undangan serta berbagai literatur yang berhubungan dengan 

penulisan hukum ini. 

2. Jenis atau Bahan Hukum 

Data yang akan diperoleh untuk mendukung hasil penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder, antara lain sebagai berikut: 

a. Bahan-bahan Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

otoritas (autoritatif).
9
  Berupa bahan hukum yang didapatkan dari sumber 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum ini 

yaitu tentang Implikasi Penerapan Diversi Terhadap Asas Peradilan 

Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menurut Undang Undang Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan hukum primer 

yang dimaksud antara lain : 

                                                             
     

9
Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 47  
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1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

3) Keputusan Presideeen No. 36 tahun 1990 tentang ratifikasi 

Konvensi Hak-Hak Anak 

b. Bahan-bahan Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokemen tidak resmi.
10

 Berupa bahan hukum yang 

bersumber pada buku literatur yang berhubungan langsung maupun 

tidak langsung dengan penulisan hukum yang akan diteliti yaitu 

mengenai Implikasi Penerapan Diversi Terhadap Asas Peradilan 

Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menurut Undang Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.. 

Bahan hukum sekunder yang dimaksud antara lain : 

1)  Melalui studi kepustakaan,  

2) Melalui dokumen-dokumen,   

3) pendapat para ahli hukum, 

4) kegiatan-kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan implikasi 

penerapan diversi memurut Undang-undang Nomor 11 tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lebih khususnya 

ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.  

                                                             
     

10
 Ibid, hal. 54  
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan 

pertunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Bahan hukum tersier yang dimaksud antara lain : 

1) Kamus Hukum  

2) Ensiklopedia  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan model studi kepustakaan (library research), 

yang dimaksud dengan studi kepeustakaan adalah pengkajian informasi 

tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan 

dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum 

normatif.
11

 Yaitu penelitian yang didasarkan pada data-data yang akan 

dijadikan objek penelitian, antara lain : 

1) Buku-buku pustaka, 

2) Majalah, 

3) Artikel, 

4) Surat kabar, dan 

5) Buletin yang semuanya sesuai dengan penelitian hukum yang 

akan ditulis yaitu mengenai Implikasi Penerapan Diversi 

Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 

                                                             
     

11
 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung. Hal. 81  
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Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 

4. Analisa Data 

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan pendekatan 

analisis subtansi dari permasalahan yang akan dibahas, diuji dengan asas-

asas hukum, norma-norma hukum dan kaidah-kaidah hukum yang sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan hukum yang digunakan oleh penulis terdiri 

dari 4 (empat) Bab yang tersusun secara berurutan serta sistematis yaitu 

Bab I sampai dengan Bab IV, sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, permalasalahan, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan umum yang berisikan teori-teori dan 

konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian hukum yang akan ditulis 

oleh penulis, yaitu Implikasi penerapan diversi terhadap asas sederhana, 

cepat dan biaya ringan menurut Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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BAB III PEMBAHASAN 

Berisikan tentang pengkajian dan penguraian hasil pembahasan 

dari analisa data dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu :  

1) Bagaimana bentuk diversi dalam penyelesaian perkara anak 

menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak ? 

2) Bagaimana implikasi bentuk diversi terhadap asas peradilan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan menurut Undang undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ? 

BAB IV PENUTUP 

Pada penulisan hukum diakhiri dengan Bab IV yaitu penutup yang 

di dalamnya berisikan kesimpulan dari penulisan hukum dan permasalahan 

yang diangkat serta akan diberikan saran pemecahan permasalahan oleh 

penulis. 

 

 

 


