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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Anak 

1. Definisi Anak 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah 

katurunan kedua. Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang No 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 

12 tahun tetap belum berumur 18 tahun. Dalam Undang-Undang No 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak pengertian anak 

digolongkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu:
12

 

a. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah 

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

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; 

b. Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan 

belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, 

dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak 

pidana; 

c. Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan 

belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang 

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, 

dan/atau dialaminya sendiri.  

 

Mengacu pada kovensi PBB tentang haka anak (Convention On 

The Right Of The Child), maka definisi anak: “ anak berarti setiap manusia 

di bawah umur 18 tahun, kecuali mnurut undang-undang yang berlaku 

pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan definisi anak adalah 
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seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan.
13

 

2. Perlindungan Anak  

Perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemnusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasaan dan 

diskriminasi.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlndungan 

Anak menegaskan bahwa pertangungjawaban orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah dan negaa merupakan rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak.  

Untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, 

spiritual dan sosial sehingga rangkaian kegiatn tersebut harus 

berkelanjutan dan terarah. Dengan maksud untuk mewujudkan kehidupan 

terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa dimasa ang akan datang. Upaya 

perlindungan anak ini dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari 

kandungan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. 

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan kepada anak 

harus berdasarkan asas-asas yaitu:
14
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a. Perlindungan; 

b. Keadilan; 

c. Non diskriminasi; 

d. Kepentingan terbaik bagi anak; 

e. Penghargaan terhadap pendapat anak; 

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak 

g. Pembinaan dan pendampingan anak 

h. Proposional; 

i. Perampasaan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya 

terakhir; dan 

j. Penghindaran pembalasaan.  

 

Upaya pembinaan, pengembanan dan perlindungan ank, sangat 

memerlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, 

lembaga swadaya masyarakat, media masa, organisasi kemasyarakatan, 

lembaga keagamaan, organisasi sosial, atau lembaga pendidikan. 

Pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana 

anak merupakan perwujudan dari perlindungan hukum terhadap anak 

sebagai pelaku tindak pidana. Hak-hak anak ang menjadi sorotan utama 

dalam proses ini adalah sebagi berikut: sebagai pelaku anak, hak-hak ang 

diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang 

merugikan (fisik, psikologis dan kekerasaan); Hak untuk yang dilayani 

karena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku 

sosial; Hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, 

pengaduan, dan tindakan lanjutan dalam proses pemeriksaan; hak untuk 

dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasaan dari akibat laporan dan 

pengaduan yang diberikan. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak pidana 

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah 

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana,terhadap barang siapa 

melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh 

masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita citakan oleh 

masyarakat.
15

 

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur 

tindak pidana sebagai berikut: 

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; 

2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 

undang undang; 

3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum); 

4. Harus dilakukan oleh seseorangyang dapat dipertanggungjawabkan; 

5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat. 

Sedangkan menurut EY.Kanter dan SR.Sianturi, unsur- unsur 

tindak pidana adalah : 

a. Subyek; 

b. Kesalahan; 

c. Bersifat Melawan Hukum (dan tindakan); 
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d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-

undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan 

pidana; 

e. Waktu,tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya). 

Dengan demikian, Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak 

pidana adalah suatu tindakan pada tempat,waktu dan keadaan 

tertentu,yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh 

undang-undang,bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan dilakukan 

oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab). Sungguh pun diketahui 

adanya unsur-unsur tindak pidana diatas,penentuan suatu perbuatan 

sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan 

didalam perundang-undangan,sebagai konsekuensi asas legalitas yang 

dianut oleh hukum pidana indonesia,bahwa tidak ada satu perbuatan dapat 

dihukum kecuali ditentukan di dalam undang-undang.Menurut Loebby 

Loqman,terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana: 

pertama,tindak pidana dirumuskan dalam perumusan baik nama maupun 

unsur-unsurnya. Kedua, adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan 

unsurnya saja.danketiga,tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa 

menyebutkan unsur-unsurnya.Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan 

unsur-unsurnya atau tidak menyebut namanya, maka serta unsurnya dapat 

diketahui melalui doktrin.
16
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Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat diartikan bahwa 

tindak pidana adalah seseorang yang dapat bertanggungjawab atas 

perbuatannya yang diancam berupa hukuman diatur dalam  Undang-

Undang berupa sanksi pidana. 

2.  Jenis -jenis Tindak Pidana 

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara 

lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat 

dalam Buku 18 III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan 

“pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP 

kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar 

bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara 

keseluruhan; 

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil 

(formeel Delicten)dan tindak pidana materiil (Materiil Delicten).Tindak 

pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 

dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 

KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materiil inti larangannya 

adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang 

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan 

dan dipidana; 

c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana 

sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten); 
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d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif 

juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya 

diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya 

Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak 

pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tindak pidana tidak 

murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara 

formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa 

perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 

KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya 

berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau 

tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan 

tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui 

bayinya sehingga anak tersebut meninggal.
17

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis 

tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana 

pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana 

sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Sistem Peradilan Pidana Anak 

1. Definisi Sistem Peradilan Pidana Anak 

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses 

penyelesaian  perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap 

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani 
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pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak pasal (1) angka 1. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak 

tersebutdigantikan karena belum memperhatikan dan menjamin 

kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak 

sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan 

sama dengan seperti pelaku orang dewasa.  

Undang-Undang sistem peradilan pidana anak ini menekankan 

kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat 

memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap 

tahapan yaitu penyidikan di kepolisisan, penuntutan di kejaksaan, dan 

pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi 

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) undang-undang sistem peradilan pidana anak. 

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The 

Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi 

dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang 

meliputi: polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga 

pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan 

anak.
18

 

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak 

hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus 

melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik 

kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan 
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dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak ini, selain itu ada 

penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam undang-undang sistem 

peradilan pidana anak ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam 

proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial 

Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga 

Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan 

Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di 

dalamnya. 

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak 

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma 

pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada 

permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang 

diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan 

paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan 

secara umum tak layak.Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak 

hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan 

bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan 

pengayoman, bimbingan dan pendidikan.
19

 

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan 

kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum 

semata) dan menekankan pada prinsip proposionalitas (tidak hanya 

didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga 
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pada pertimbangan keadaan-keaaan pribadinya, seperti status sosial, 

keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang 

berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan 

reaksi-reaksinya).
20

 

3. Hak-hak Anak 

Berdasarkan konvensi hak-hak anak, hak anak secara umum dapat 

dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain: 

a. Hak untuk kelangsungan hidup (the right to survival) yaitu hak-hak 

untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (the right of live) dan 

hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang 

sebaik-baiknya. Hak anak ini antara lain termat dalam pasal-pasal 

berupa: 

1. Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan 

semenjak dilahirkan; 

2. Hak anak untuk hidup bersama orangtuanya, kecuali kalau 

hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan 

terbaiknya; 

3. Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segara 

bentuk salah perlakukan (abuse); 

4. Hak anak penyandang cacat (disable) untuk memperoleh 

pengasukan, penddikan, dan latihan khusus. 

5. Haka anak untuk menikmati standar kehidupan yang 

memadai dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban 

negara untuk memenuhinya; 

6. Haka anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk 

menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-

cuma dan berlaku wajib; 

7. Haka anak atas perlindungan dari perlindungan dari 

penyalahgunaan obat bius dan narkotika; 

8. Hak anak atas perindungan eksploitasi dan penganiayaan 

seksual termasuk prostitusi dan keterlibantan dalam 

pornografi; 

9. Kewajiban negara untuk menjajagi segala upaya guna 

mencengah penjualan, penyeludupan, dan penculikana 

anak. 

b. Hak terhadap perlindungan(Protection Rights) yaitu hak-hak dalam 

konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari deskriminasi, 

tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai 

keluarga bagi anak-anak pengungsi. Antara lain: 
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1. Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi 

terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan 

kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat; 

2. Larangan ekploitasi anak, misalnya hak berkumpul 

keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari 

segala bentuk salah satu perlakukan oleh orangtua atau 

orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara 

melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekrjaan 

yang mengancam kesehatan, pendidikan atau 

perkembangan anak, larangan peyiksaan, perlakukan atau 

hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan 

penahanan semena-mena. 

c. Hak untuk tumbuh berkembang (DevelopmentRights) yaitu hak-hak 

anak dalam konvesi hak anak yang meliputi segala bentuk 

pendidikann(formal dan nonformal) dan hak anak untuk mencapai 

standar hidup yang layak bagi perkembangan fidik, mental, spiritual, 

moral dan sosial anak (the rights of standart of living). Yaitu: 

1. Hak untuk memperoleh informarsi (the rights to 

information); 

2. Hak untuk memperoleh pendidikan (the rights to 

education); 

3. Hak bermain dan rekreasi (the rights to play dan 

recreation); 

4. Hak berpatisipasi dalam kegiatan budaya (the rights to 

participation in cultural activities); 

5. Hk untuk kebebasan berpikir (conscience), dan beragaman 

(the rights to thought dan religion); 

6. Hak untuk pengembangan kepribadian (the rights to 

personality development); 

7. Hak untuk memperoleh identitas (the rights to identity); 

8. Hak memperoleh kesehatan da fisik (the rights to health 

and physical development); 

9. Hak untuk didengar pendapatnya (the rights to be heard); 

10. Hak untuk/atas keluarga (the rights to family). 

d. Hak untuk berpatisipasi (participation rights), yaitu hak-hak anak ynag 

meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang 

mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his views 

freely in all matters affecting the child). Hak untuk berpartisipasi juga 

merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, 

masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya dalam 

masyarakat luas. Hak ini memberi makna bajwa anak-anak ikut 

memberikan smbangan peran anata lain: 

1. Haka anak untuk berpendapat dan memperoleh 

pertimbanga atas pendapatnya; 

2. Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi 

serta berekpresi; 

3. Hakanak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk 

bergabung; 
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4. Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak 

dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.
21

 

Menurut Undang-Undancg Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak hak anak dalam setiap proses peradilan 

pidanatercantum dalam pasal 3 yakni:
22

 

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: 

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan 

kebutuhan sesuai dengan umurnya; 

b. dipisahkan dari orang dewasa; 

c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;  

d. melakukan kegiatan rekreasional; 

e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang 

kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan 

martabatnya;  

f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;  

g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya 

terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 

h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, 

tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;  

i. tidak dipublikasikan identitasnya; 

j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang 

dipercaya oleh anak; 

k. memperoleh advokasi sosial; 

l. memperoleh kehidupan pribadi; 

m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 

n. memperoleh pendidikan; 

o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan 

p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
23

 

a. mendapat pengurangan masa pidana;  

b. memperoleh asimilasi; 

c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga; 

d. memperoleh pembebasan bersyarat; 

e. memperoleh cuti menjelang bebas; 

f. memperoleh cuti bersyarat; dan 

g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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D. Tinjauan Umum Tentang Diversi 

1. Pengertian Diversi  

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anakdalam pasal 1 ayat 7 diversi merupakan pengalihan 

penyelesaian perkara anak dari prosess peradilan ke proses di luar 

peradilan pidana. Secara khusus ketentuan diversi diatur dalam pasal 6 

sampai dengan 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, namum dalam pelaksanaan diversi ini diatur dalam 

perauran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi 

dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun.   

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak pelaksanaan diversi wajib dilakukan yaitu dalam 

tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di 

pengadilan negeri. Dimana syarat dilaksanakan diversi ini sendiri dengan 

tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 

(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.Diversi 

dilakukan terhadap anak yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi 

sudah berusia 12 (dua belas) tahun. Anak yang belum berusia 12 (dua 

belas) tahun pelaksanaan diversi diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan 

Penanganan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun. Tetapi dalam 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 ini tidak dijelaskan 
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secara jelas apa perbedaan pelaksanaan diversi bagi anak yang belum 

berusia 12 (dua belas) tahun, sama-sama disebut anak tetapi untuk anak 

yang belum berusia 12 (dua belas) tahun secara emosional anak yang 

belum berusia 12 (dua belas) tahun memiliki emosional yang masih sangat 

labil dan masih belum mengerti mana yang baik dan yang buruk.  

2. Tujuan Diversi 

Proses diversi dilaksanakan memiliki tujuan diaman tujuan tersebut 

diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, 

menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindari anak dari 

perampasaan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpatisipasi dan 

menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Selain itu tujuan diversi diatur 

dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang 

pelaksanan diversi dan penanganan anak yang belum berusia 12 (dua belas 

tahun). Dengan demikian penerapan diversi dilaksanakan dengan dorongan 

agar anak tidak perlu menjalani proses pidana. 

 Diversi merupakan implementasi dari Restrotarive Justice. Yang 

dimaksud dengan Restroraive Justice merupakan konsep keadilan yang 

sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam sistem hukum 

pidana Indonesia yang bersifat retributive. Konsep Restrirative Justice 

menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan, yaitu 

memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang 

terganggu akibat adamya tindak pidana tersebut.
24

 Proses pemulihan 
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menurut konsep Restrorative Justice adalah melalui diversi, yaitu 

pengalihan atau menindahan dari proses peradilan ke dalam proses 

alternative penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan 

atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindari anak dari 

tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukung komunitas, disamping itu 

pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan 

hukum berikutnyayang dapat menuimbulkan stigmatisasi.
25

Dengan kata 

lainRestrorative Justiceberupaya mengembalikan pemulihan terhadap 

sebauh permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal 

dengan hukum pidana.
26

 

Untuk menghindari dari efek negatif bagi tumbuh dan kembang 

anak dimasa depan proses diversi bermanfaat bagi anak yang berkonflik 

dengan hukum. Dalam proses diversi ini sendiri waib memperhatikan:  

a. Kepentingan korban; 

b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak; 

c. Menghindari stigma negatif; 

d. Penghindaraan pembalasaan; 

e. Kehormatan masyarakat; dan  

f. Kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 

proses penegakan hukum pidana anak, aparat hukum baik itu penyidik, 

penuntut umum, dan hakim dalam melaksanakan diversi harus 
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mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian 

pemasyarakatan dari BAPAS, dan lingkungan keluarga dan 

masyarakat.Hasil dari kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan dari 

korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dam 

keluarganya. Hal ini menunjukan bahwa korban dan keluarganya harus 

aktif selama proses diversi berlangsung, agar proses pemulihan keadaan 

dapat tercapai dengan adilan restoratif.
27

 

Kesepakatan diversi tersebut dapat dikecualikan untuk (a) tindak 

pidana berupa pelangaran, (b) tindak pidana ringan, (c) tindak pidana 

tanpa korban, dan (d) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah 

minimum provinsi setempat.
28

 

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi antara lain dapat berupa:
29

 

a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 

b. Penyerahan kembali kepada orangtua/wal; 

c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lemabaga 

pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau 

d. Pelayanan masyarakat. 

Alasan dilakukan diversi adalah untuk memberikan suatu 

kesempatan melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya 

masyarakt terhadap pelanggar agar menjadi orang yang lebih baik.Anak 

yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat 

penegak hukum sebagai pihak penegak hukum diversi berupaya 

memberikan keadilan.Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah 
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penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanski atau 

tindakan yang tepat. Tiga jenis program diversi dilaksanakan yaitu: 

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

aparat penegak hukum menyeahkan pelaku dalam tanggung jawa 

pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada 

persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima 

tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya 

kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat; 

b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service 

orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencapuri, 

memperbaiki dan menyedakan pelayanan pada pelaku dan 

keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk 

memberikan perbaikan atau pelayanan; 

c. Menuju proses restorative justice atau perundinga (balance or 

restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, 

memberikan kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada 

korban dan membuat kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan 

masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan 

untuk bersama-sama mancapai kesepatan tindakan pada pelaku.
30
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E. Tinjauan Umum Proses Pidana Anak 

1. Tinjau Umum tentang Penyidikan 

penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan 

pejabat penyidik sesuai dengnan cara dalam undang-undang untuk mencari 

serta mengumpulkam bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi 

terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya 

atau pelaku tindak pidana.
31

 

Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilam Pidana Anak, disebutkan:
32

 

a. 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; 

b. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan 

oleh penyidik; 

c. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik adalah sebagi 

berikut: 

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik; 

2. Mempumyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami 

masalah anak; dan 

3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. 

Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib 

meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah 

tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, penyidik 

dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, 

psikiater, tokoh agama, pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan 

sosial, dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan 

terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib memita laporan sosial dari 
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pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan setelah tindak pidana 

dilaporkan atau diadukan. Sehingga, hasil penelitian kemasyarakatan waib 

diserahkan oleh bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga 

kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. 

Pada prinsipnya, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam 

waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Dan proses 

diversi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan paling lama 30 (tiga 

puluh) hari setelah dimulainya diversi. Dalam hal proses diversi berhasil 

mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara proses diversi 

beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat 

penetapan. Apabila diversi gagalpenyidik wajib melanjutkan penyidikan 

dan melimpahkan perkara ke penututan umum dengan melampirkan berita 

acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.
33

 

2. Tinjauan Umum tentang Penuntutan 

Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk 

melinpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenag dalam 

hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan 

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakum di sidang pengadilan. 

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak mengatur tentang penuntut umum anak, penuntut 

umum dalam pasal ini lebih memperhatikan perlindungan dan kepentingan 

terbaik bagi anak, yaitu penuntut umum wajib meengupayakan diversi 

paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik 

dan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. 
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3. Pemeriksaan Di Muka Sidang 

Hakim anak diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Syarat 

untuk dapaat ditetapkan sebagai hali, anak yaitu:
34

 

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. 

Ketentuan pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam 

pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak yaitu:
35

 

a. Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis 

hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 

(tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari 

penuntutan; 

b. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 

(tujuh) hari seelah ditetapkan oleh ketua pengadilan 

negeri sebagai hakim; 

c. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari; 

d. Proses diversi dapat dilaksanakan diruang mediasi 

pengadilan negeri; 

e. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai 

kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi 

beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilab 

negeri untuk dibuat penetapan; 

f. Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksnakan, perkara 

dilanjutkan ke tahap persidangan. 

Untuk diversi yang tidak berhasil maka akan dilanjutkan 

pada proses persidangan. Dimana persidangan perkara anak 

diatur dalam pasal 53 undang-undang Nomor 11 tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:
36

 

 

                                                             
34

Pasal 43 ayat (2) Undanag-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 
35

Ibid pasal 52 
36

Ibid. Pasal 53 



31 

a. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak;

b. Ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang

tunggu sidang orang dewasa;

c. Waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang

orang dewasa




