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TAHAP-TAHAP DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI 

PELAKU TINDAK PIDANA (ANAK YANG BERKONFLIK 

DENGAN HUKUM) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN 

NEGERI JAMBI 

 

Oleh : 

Lilik Purwastuti Yudaningsih1 

 

Abstrak 

Jouvenile Delinquency sebutan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh 

anak. Batas minimal usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 12 

(dua belas) tahun dan batas maksimalnya belum mencapai 18 (delapan 

belas) tahun (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). 

Diversi dilakukan pada setiap tingkatan dalam proses peradilan pidana 

anak (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). 

Berdasarkan penetapan hakim No. 04/Pen.Pid.Sus-Anak/2015 PN.Jmb 

terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh MWP (belum 18 

tahun) atas korban AR (15 tahun), penyidik menjerat pelaku dengan 

Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat a KUHP Jo Pasal 170 ayat 1 KUHP. 

Pada tahap penyidikan dan penuntutan upaya diversi tidak berhasil 

(tidak tercapai kesepakatan diversi). Tahap pemeriksaan di Pengadilan 

Negeri mencapai kesepakatan yang isinya kesepakatan secara damai dan 

kekeluargaan. Terdakwa meminta maaf terhadap pihak korban atas 

perbuatan yang dilakukannya, berjanji tidak akan mengulangi 

perbuatannya, dan berbakti kepada orang tua. Pihak korban menerima 

permintaan maaf terdakwa, tidak menuntut secara hukum, tidak 

menuntut kerugian secara materi, dan immateri. 

 

Kata Kunci : Anak, Pelaku Tindak Pidana, Tahap-Tahap Diversi 

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi kejahatan yang tidak 

dapat diduga sebelumnya. “Kejahatan adalah perbuatan manusia yang 

memenuhi rumusan kaedah hukum pidana untuk dapat dihukum 

                                                 
1
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(dipidana)”.2 Kejahatan juga dapat dilakukan oleh anak. Banyak 

pemberitaan oleh media massa maupun media elektronik bahwa anak 

menjadi pelaku tindak pidana.  

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Keadilan 

Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan 

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

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan 

pembalasan. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa 

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan 

Keadilan Restoratif.  

Keadilan restoratif yang dimaksud kewajiban melaksanakan 

Diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari 

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi yang 

berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak 

terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. 

Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak 

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

pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan 

pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk 

mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses 

peradilan.  

Tahap-tahap pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak, antara lain: 

1. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penyidikan 

Ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka 

langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta 

penyidikan. Kemudian penyidik akan menghubungi pihak Balai 

                                                 
2
Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, 

Graha Ilmu, yogyakarta, 2009, hal. 72.  
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Pemasyarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas akan 

membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran 

kepada penyidik untuk melakukan diversi. Atas saran dari Bapas, 

penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversi. 

2. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penuntutan 

Pada tahap penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan 

diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari 

penyidik. Proses diversi akan dilaksanakan paling lama 30 hari. 

Pada proses diversi, akan dilakukan musyawarah antara anak beserta 

orang tua atau walinya, korban beserta orang tua atau walinya, 

pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional. 

3. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Persidangan 

Dalam tahap persidangan, ketua pengadilan wajib menetapkan 

Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling 

lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. 

Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah 

ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi 

dilaksanakan paling lama 30 hari.3 

 

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Jambi sejak 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak telah diterapkan diversi yaitu pada 

penetapan Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Jmb pada kasus 

penganiayaan yang melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat a KUHP jo 

Pasal 170 ayat (1) KUHP. Sesuai dengan berita acara diversi tertanggal 

24 Februari 2015 dengan kesimpulan bahwa antara korban dan ibu 

korban dengan terdakwa dan ibu terdakwa telah terjadi kesepakatan 

untuk mengakhiri perkara secara secara damai dan kekeluargaan. Untuk 

dicapainya kesepakatan pihak korban tidak menuntut kerugian secara 

materi maupun inmateri dan pihak korban telah memaafkan atas 

perbuatan yang dilakukan terdakwa disamping itu terdakwa berjanji 

tidak akan mengulangi perbuatannya, dan berbakti kepada orang tua. 

Terdakwa dan ibu terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan ibu 

                                                 
3
Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, 

Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hal. 70.  
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korban serta tidak akan menuntut terdakwa lagi secara hukum. 

Penetapan Pengadilan Negeri Jambi yang ditandatangani Ketua 

Pengadilan Negeri Jambi,  pada tanggal 24 Februari 2015 di Jambi 

menetapkan: 

1. Mengabulkan permohonan hakim anak tersebut. 

2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan 

diversi ini.  

3. Menyatakan perkara ini berakhir dengan kesepakatan diversi. 

4. Menetapkan Penuntut Umum bertanggung jawab terhadap barang 

bukti dalam perkara ini sampai kesepakatan diversi dilaksanakan. 

5. Memerintahkan Penuntut Umum menyampaikan salinan 

penetapan ini kepada penyidik, pembimbing kemasyarakatan, 

anak/orang tua anak dan korban/orang tua korban. 

Kenakalan anak sudah tidak  bisa dipandang lagi sebagai 

kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong 

tindak pidana, seperti: mencuri, membawa senjata tajam, terlibat 

perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Anak bukanlah 

untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan 

sehingga tumbuh dan berkembang sebagai anak normal. Anak tidak 

layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukan penjara.4 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik 

menyusun dan membahasnya dalam skripsi dengan judul: ”Penerapan 

Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus 

Penetapan Nomor: 04.Pen.Pid.Sus – Anak/2015 PN.Jmb)”. 

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah di atas 

maka perumusan masalah dapat dirumuskan, yaitu ”Bagaimana tahap-

                                                 
4
M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem 

Peradilan Pidana Anak (UU_SPPA), Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 93.  
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tahap pelaksanaan diversi dan penetapan diversi terhadap anak sebagai 

pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Nomor : 04/Pid.Sus – Anak/2015 

PN.Jmb)?. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Batas Usia Anak 

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan 

suatu titipan kepada orang yang telah menikah dan berkeluarga, 

sehingga anak harus di jaga dan di lindungi oleh orang tuanya hingga 

anak dapat melindungi dirinya sendiri dari bahaya yang ada dan juga 

dapat berpikir secara sehat untuk menentukan pilihan hidupnya kelak. 

Pengertian anak adalah muda-mudi/remaja yang masih dianggap anak-

anak, yang masih memerlukan bimbingan  dari orang tua/keluarga serta 

masih harus belajar banyak baik melalui  pendidikan orang tua maupun 

menimba pengalaman-pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat.5  

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan anak: batas usia Anak yang diatur dalam peradilan anak 

adalah 8 hingga 18 tahun (Pasal 1). Pelaku tindak pidana anak di bawah 

usia 8 tahun diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak akan diproses 

penyidikannya, namun dapat diserahkan kembali pada ortunya atau bila 

tidak dapat dibina lagi diserahkan pada Departemen Sosial.  

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa anak 

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

termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

                                                 
5
Sri Widowati, Anak dan Wanita Dalam Hukum. Pradya Paramita, Jakarta, 1984, 

hal.21.  
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Peradilan Pidana Anak, istilah/definisi anak nakal dan sebagainya 

diganti dengan yang yang berkonflik dengan hukum (12 s/d 18 tahun), 

anak yang berkonflik dengan dengan hukum, anak yang menjadi korban 

tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana (<18 tahun) (Pasal 

1 angka 3) 

2. Sistem Peradilan Pidana Anak 

Konsep tentang anak nakal menganut penggunaan istilah 

“Juvenile Delinquency“ yang di dalamnya meliputi pula tindak pidana 

yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan  bahwa 

tindak pidana anak-anak merupakan bagian dari kenakalan anak-

anak/remaja.6 

Dalam istilah yang lazim, perkataan “Juvenile“ sering 

dipergunakan  sebagai istilah lain dari anak-anak. Terhadap istilah ini 

ada dua penafsiran dalam pengertiannya : pertama pengertian anak-anak 

untuk pertimbangan aparat penegak hukum ( Polisi, Jaksa, Hakim  

dalam rangka menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak. 

Dari yang pertama ini hanya  dimaksudkan untuk membedakan antara 

pelaku pidana yang masih anak-anak  (non adult offender) dengan 

pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (adult offender). Kemudian 

pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai  remaja, sebutan ini 

biasanya didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada 

usia belasan tahun sering disebut sebagai remaja. Namun demikian 

pengertian inipun tidak semua orang dapat menerimanya, karena 

pengertian “ juvenile “ terlalu umum dan mencakup semua orang yang 

masih  muda usianya. 

Tindak pidana atau tindak pidana anak-anak mengandung 

pengertian perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang 

                                                 
6
Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, 

hal.8  



Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016 

 

  
Page 78 

 

  

dapat merugikan orang lain atau masyarakat, biasa disebut dengan 

“Juvenile Delinquency” mengenai terminology ini, banyak sarjana yang 

memberikan  pendapat atau tanggapan menurut versinya masing-

masing. Tindak pidana anak merupakan tindakan yang dilakukan anak-

anak yang  dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang 

berlaku di suatu negara, yang oleh masyarakat dirasakan serta 

ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.  

Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 

40 Konvensi Hak Anak yang berbunyi “Negara-negara peserta 

mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai 

telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan 

dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, 

yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak azazi manusia dan 

kebeasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan 

hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/reintegrasi anak dan 

peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat”.  

Dalam Pasal 37 ayat b konvensi hak anak yang berbunyi: “Tidak 

seorang anakpun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah dan 

sewenang-wenang. penangkapan, penahanan ataupun penghukuman 

seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai 

upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek”. 

Kemudian dalam Pasal 37 ayat c Konvensi hak anak dinyatakan: 

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara 

manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaanya dan dengan 

memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya”. 

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas hanya pada pemerintah 

akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga, dan 

masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi 
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anak.7 

Istilah sistem peradilan pidana anak menurut Setya Wahyudi 

dikutip M. Nasir Djamil 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 fasiltias-fasilitas pembinaan anak.8 

 

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana 

maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, 

terlebih dahlum dijelaskan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan 

pidana menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan 

dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem peradilan 

pidana menurut Muladi dikutip M. Nasir Djamil merupakan jaringan 

peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya 

baik hukum pidana materiil, formil maupun hukum pelaksana pidana.9 

Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang 

berdiri sendi sebagai peradilan yang khusus. Perkara anak masih di 

bawah ruang Peradilan Umum. Secara intern, lingkungan Peradilan 

umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara 

anak. Peradilan anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai 

subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak 

tersebut dan menegakan wibawa hukum sebagai pengayoman, pelindung 

serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. 

Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada 

kenyataannya secara biologis, psikologis, dan sosiologis, kondisi mental 

dan sosial anak menempatkannya pada kedudukan khusus.10 

Tujuan peradilan pidana anak memberikan yang paling baik bagi 

                                                 
7
Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Op.Cit., hal. 5.   

8
M. Nasir Djamil, Op.Cit., hal. 43   

9
Ibid., hal. 44  

10
Maidin Gultom, Loc.Cit., hal. 192   
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anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya 

wibawa hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-

cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan 

nasional. Dalam usaha untuk mewujudkan kesejahteraaan anak, anak 

perlu diadili oleh suatu peradilan tersendiri. Usaha mewujudkan 

kesejahteraaan anak merupakan bagian dari meningkatkan pembinaan 

bagi semua anggota masyarakat. Menegakkan keadilan terhadap anak 

merupakan usaha membina anak-anak. Kesejahteraaan anak itu penting 

karena: 

1. Anak potensi dan penerus cita-cita bangsa yang landasannya 

telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. 

2. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab, ia mendapat 

kesempatan tumbuh dan berkembang secara wajar. 

3. Dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami 

hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi. 

4. Anak belum mampu memelihara dirinya sendiri. 

5. Menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan 

dan diperoleh apabila usaha kesejahteraaan anak terjamin.11 

 

Asas-asas pengadilan anak menurut Angger Sigit Pramukti dan 

Fuady Primaharsya, secara eksplisit asas tersebut, yaitu: 

1. Pembatasan umur.  

2. Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan.  

3. Pengadilan anak mengharuskan adanya splitsing perkara.  

4. Bersidang dengan hakim tunggal dan hakim anak ditetapkan 

oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

6. Penjatuhan pidana lebih ringan dari orang dewasa. 

7. Ditangani pejabat khusus. 

8. Diperlukan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh serta 

diakuinya Pembimbing Masyarakat. 

9. Adanya kehadiran penasehat hukum. 

10. Penahanaan anak lebih singkat daripada penahanan orang 

dewasa.12 

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentan Sistem Peradilan 

Pidana Anak terdapat 10 asas. Asas tersebut adalah: 

                                                 
11

Ibid., hal. 194.  
12

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Op.Cit, hal. 31.  
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1. Perlindungan  

2. Keadilan 

3. Non-diskriminasi 

4. Kepentingan terbaik bagi anak 

5. Penghargaan terhadap pendapat anak 

6. Kelangsungan hidup 

7. Pembinaan dan pembinaan anak 

8. Proporsional  

9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya 

terakhir yang diambil. 

10. Penghindaran pembalasan. 

 

Menurut Romli Artasasmita dikutip Angger Sigit Pramukti dan 

Fuady Primaharsya, Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan 

atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan 

pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.13 

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

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan 

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar 

peradilan pidana.  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi 

agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat 

proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi 

tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, 

lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang 

melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan 

Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif 

keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. Tujuan dari Diversi 

yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu : 

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; 

2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; 

                                                 
13

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Op.Cit, hal. 68.   
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3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; 

4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 

5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. 

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan 

restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah 

permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam 

hukum pidana.14 

Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukakan bahwa wajib 

dilaksanakan di setiap tingkat pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan 

dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan 

mengenai syarat diversi adalah tindak pidana yang dilakukan anak 

tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun, serta bukan 

merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan pidana penjara 

kurang dari 7 tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan 

pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah 

tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik sejenis maupun tidak 

sejenis, termasuk pula tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. 

Diversi wajib diupayakan pada tindakan penyidikan, penuntutan 

dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Kata wajib diupayakan 

mengandung makna bahwa penegakan hukum anak dari penyidik, 

penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses 

diversi bisa dilaksanakan.15  

Program diversi merupakan penghindaran efek negatif proses 

peradilan pidana secara formal yang bertujuan untuk menghindari cap 

jahat (stigma) pada anak nakal. Stigma (cap jahat) merupakan suatu 

tindak kekerasan kepada anak. Program diversi dilakukan dengan 

                                                 
14

M. Nasir Djamil, Op.Cit., hal. 138.  
15

Ibid.,  
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mengalihkan pemeriksaan peradilan formal kepada program-program 

pembinaan diluar proses peradilan, dan untuk menghindari cap label 

jahat pada diri anak.16 

3. Tahap-Tahap Diversi Berdasarkan Penetapan Hakin Nomor 

04/Pen.Pid.Sus-Anak/2015 PN.Jmb) 

Penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Jambi, pelaksanaan diversi dilakukan pada setiap tingkatan 

dalam proses peradilan pidana anak mulai penyidikan oleh kepolisian, 

penuntutan oleh penuntut umum dan pemeriksaan di pengadilan oleh 

hakim. Syarat atau kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan diversi 

adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 

berbunyi “Diversi  dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan 

diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan 

merupakan pengulangan tindak pidana. 

Pada perkara Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2015 kasus penganiayaan 

yang dilakukan oleh Pelaku  MWP (18 tahun) dengan korban AR (15 

tahun) yang menyebabkan korban luka memar pada bagian tubuh 

dilaporkan oleh Korban dan orang tuanya ke pihak kepolisian, atas 

laporan tersebut pihak kepolisian melakukan penyidikan dalam tahap ini 

pihak kepolisian menjerat pelaku dengan  melanggar Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 

Pasal 55 ayat a KUHP jo Pasal 170 ayat (1) KUHP. 

Salah satu pedoman yang dapat menjadi pegangan penyidik  Polri 

dalam menerapkan konsep diversi dalam menangani anak yang 

berhadapan dengan hukum adalah TR Kabareskrim Polri No. Pol.: 

                                                 
16

Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan 

Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hal.117.   
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TR/1124/XI/2006 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik 

diversi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum. Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri 

untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan 

terbaik bagi anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan 

hukum. Pada TR Kabareskrim tersebut terdapat pengertian mengenai 

diversi, yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian 

yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam 

bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 29 Penyidik wajib mengupayakan 

diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai. 

Proses upaya diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari setelah 

dimulainya diversi. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, 

penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak 

memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak 

tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak 

barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan 

terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat: anak telah berumur 

14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana 

dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Jangka waktu 

penahanan diatur dalam Pasal 33, penahanan untuk kepentingan 

penyidikan dilakukan paling lama 7 hari. Jangka waktu penahanan atas 

permintaan Penyidik dapat  diperpanjang oleh Penuntut Umum paling 

lama 8 hari. Pada perkara Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2015 kasus 

penganiayaan yang melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat a KUHP jo 

Pasal 170 ayat (1) KUHP. Upaya diversi dalam penyidikan telah 

dilakukan oleh pihak penyidik tetapi belum mencapai kesepakatan, 

dengan alasan korban dan orang tua korban belum bisa memaafkan 
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perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan orang tua korban ingin 

adanya efek jera terhadap pelaku. Dikarenakan upaya diversi gagal 

penyidik melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan 

berita acara diversi yang berisikan tidak ada kesepakatan diversi antara 

pelaku dan korban dan laporan penelitian kemasyarakatan. 

 Pada Pelimpahan  perkara Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2015 kasus 

penganiayaan yang dilakukan oleh Pelaku  MWP (18 tahun) dengan 

korban AR (15 tahun) pelaku melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 

ayat a KUHP jo Pasal 170 ayat (1) KUHP. Tidak tercapainya upaya 

diversi di tahap penyidikan sehingga dilimpahkan ke tahap penututan. 

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun  

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penuntut Umum wajib 

mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas 

perkara dari Penyidik. Diversi dilaksanakan paling lama 30 hari. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 34, penahanan dilakukan untuk 

kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan 

paling lama 5 hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut 

Umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 

hari. Pada perkara Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2015 kasus penganiayaan 

yang melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat a KUHP jo Pasal 170 

ayat (1) KUHP, upaya diversi dalam tahap penuntutan telah dilakukan 

oleh penuntut umum tetapi tidak mencapai kesepakatan, dengan alasan 

dari pihak korban dan orang tua korban belum memaafkan perbuatan 

pelaku. Korban dan orang tua korban mengharapkan perbuatan pelaku 

dapat dituntut di tahap pengadilan. Dalam hal upaya diversi gagal, 

penuntut umum menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan 

perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian 

kemasyarakatan. 
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 Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun  

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan bahwa Hakim 

wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Dengan 

demikian maka pada saat berkas perkara diterima oleh hakim anak, 

maka dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari harus segera melaksanakan 

Diversi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hakim segera 

menetapkan hari Diversi dan didalam penetapan hari diversi agar 

memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, Orang 

tua/wali, Penasihat Hukum, Anak Korban, Orang Tua/Wali korban, 

Petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Sedangkan untuk saksi-saksi 

lainnya dipanggil kemudian jika Diversi gagal dan persidangan 

dilanjutkan. Pada perkara Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2015 kasus 

penganiayaan yang melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat a KUHP jo 

Pasal 170 ayat (1) KUHP, upaya diversi yang dilakukan hakim dengan 

menghadirkan korban pada saat sidang pertama adalah untuk 

kepentingan pelaksanaan diversi, bukan untuk didengar keterangannya 

dipersidangan sebagai saksi korban sebagaimana pemeriksaan perkara 

pidana umumnya dalam tahap pembuktian. Oleh karena itu apabila pada 

sidang pertama pihak-pihak yang dipanggil telah hadir maka hakim anak 

dapat langsung melaksanakan diversi hingga terhitung paling lama 30 

(tiga puluh) hari kedepan. Pelaksanaan diversi dapat dilaksanakan di 

ruang mediasi Pengadilan Negeri Jambi antara pelaku, orang tua pelaku, 

korban dan oprang tua korban telah sepakat melakukan perdamaian 

untuk menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan. Hakim 

menyampaikan berita acara beserta kesepakatan diversi kepada Ketua 

Pengadilan.  

Diversi dalam pemeriksaan pengadilan yang dilakukan hakim 

berpedoman pada PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
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Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya 

diversi mengacu pada Pasal 2 diversi dilakukan terhadap anak yang 

telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun ataupun telah 

berumur  12 tahun meskipun telah kawin tetapi belum berumur 18 

tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjut pada Pasal 3, 

hakim wajib mengupayakan diversi terhadap anak dalam hal didakwa 

melakukan tindak pidana yang diancam dibawah 7 tahun dan didakwa 

pula ancaman pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan 

subsidairitas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). 

Penetapan diversi berpedoman pada PERMA Nomor 4 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Perdilan 

Pidana Anak yang terdiri dari tahapan persiapan diversi, tahapan 

musyawarah diversi dan tahapan kesepakatan diversi. 

Tahapan persiapan diversi, setelah menerima penetapan Ketua 

Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi, 

hakim mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversi. Penetapan 

Hakim tersebut memuat perintah kepada Penuntut Umum untuk 

menghadirkan anak dan orang tua/wali atau pendampingnya, korban 

dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja 

Sosial Profesional, Perwakilan Masyarakat, dan pihak-pihak terkait 

lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah 

diversi. Penetapan hakim tersebut juga mencantumkan hari, tanggal, 

waktu serta tempat dilaksanakannya musyawarah diversi. Pada perkara 

Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Jmb pada kasus penganiayaan yang 

melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat a KUHP jo Pasal 170 ayat 

(1) KUHP, tahapan persiapan diversi pada hari selasa tanggal 24 

Pebruari 2015, bertempat di ruang Diversi Pengadilan Negeri Jambi, 

dihadapan Hakim Anak Sri Wahyuni Ariningsih, SH, MH, dan pihak-

pihak terkait dalam proses diversi antara lain terdakwa MWP (18 tahun), 
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korban AR (15 tahun), ibu terdakwa LW, ibu korban EM, saksi-saksi:  

Irfan (Pembimbing Kemasyarakatan), Eben ezer Mangungsong, SH 

(Penuntut Umum).   

Tahapan musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi 

(Hakim) dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan 

maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah 

untuk disepakati oleh para pihak. Fasilitator diversi menjelaskan tugas 

fasilitator dan ringkasan dakwaan, Pembimbing Kamasyarakatan 

memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta 

memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Fasilitator diversi 

wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk didengar keterangan 

perihal dakwaan, orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang 

berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang 

diharapkan, korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberi 

tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Pekerja Sosial 

Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban 

serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Fasilitator 

diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain 

untuk memberikan informasi pendukung penyelesaian dan juga dapat 

melakukan pertemuan terpisah (kaukus). Fasilitator diversi menuangkan 

hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi. Dalam menyusun 

kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan 

agar kesepakatan diversi tidak bertentangan dengan hukum, agama, 

kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang 

tidak dapat dilaksankaan anak atau memuat itikad tidak baik. Pada 

perkara Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Jmb hasil musyawarah 

diversi antara terdakwa MWP (18 tahun) dengan korban AR (15 tahun) 

tercapai kesepakatan secara damai dan kekeluargaan.  

Tahapan kesepakatan diversi, musyawarah diversi dicatat dalam 

Berita Acara Diversi. kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak 
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dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan penetapan 

kesepakatan diversi. Setelah menerima penetapan kesepakatan diversi, 

hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Hasil 

kesepakatan diversi dapat berbentuk  antara lain perdamaian dengan 

tanpa ganti kerugian, ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang 

tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga 

pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan 

masyarakat. Hasil kesepakatan diversi disampaikan kepada Ketua 

pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan kesepakatan, yang 

kemudian menyatakan pemeriksaan pesidangan perkara dihentikan dan 

Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Pada 

perkara Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Jmb hasil kesepakatan 

diversi antara terdakwa MWP (18 tahun) dengan korban AR (15 tahun) 

tercapai kesepakatan secara damai dan kekeluargaan. Terdakwa 

meminta maaf terhadap pihak korban atas perbuatan yang dilakukannya, 

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan berbakti kepada orang 

tua. Pihak korban menerima permintaan maaf terdakwa, tidak menuntut 

secara hukum, tidak menuntut kerugian secara materi, dan inmateri. 

Kesepakatan diversi yang ditandatangani hakim anak Sri Wahyuni 

Ariningsih, S.H., M.H.,  pada tanggal 24 Februari 2015 di Jambi 

menetapkan: 

1. Menyatakan pemeriksaan persidangan perkara Nomor: 04/Pid.Sus-

Anak/2015/PN.Jmb atas nama terdakwa MWP dihentikan. 

2. Memerintahkan supaya Penuntut Umum segera membebaskan 

terdakwa MWP tersebut dari dalam rumah tahanan negara di Jambi. 

Setelah tahapan persiapan diversi, tahapan musyawarah diversi 

dan tahapan kesepakatan diversi dilakukan maka kewenangan hakim 

menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara, setelah 

menerima penetapan  Ketua Pengadilan tentang hasil kesepakatan 

diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) PERMA Nomor 4 
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Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam sistem 

Perdilan Pidana Anak. Hakim menyampaikan berita acara diversi 

beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk 

dibuat Penetapan.  

Penetapan Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Jmb pada kasus 

penganiayaan yang melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat a KUHP jo 

Pasal 170 ayat (1) KUHP. Penetapan Pengadilan Negeri Jambi yang 

ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Jambi,  pada tanggal 24 

Februari 2015 di Jambi menetapkan: 

1. Mengabulkan permohonan hakim anak tersebut. 

2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi 

ini.  

3. Menyatakan perkara ini berakhir dengan kesepakatan diversi. 

4. Menetapkan Penuntut Umum bertanggung jawab terhadap barang 

bukti dalam perkara ini sampai kesepakatan diversi dilaksanakan. 

5. Memerintahkan Penuntut Umum menyampaikan salinan penetapan 

ini kepada penyidik, pembimbing kemasyarakatan, anak/orang tua 

anak dan korban/orang tua korban. 

 

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal proses diversi 

tidak menghasilkan kesepakatan, atau kesepakatan diversi tidak 

dilaksanakan. Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan 

kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang 

bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversi 

berlangsung sampai dengan kesepakatan dilaksanakan, Pembimbing 

Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan 

pengawasan. 

 

C. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat di 

tarik kesimpulan sebagai berikut: 
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1.  Tahap-tahap pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku 

tindak pidana dilakukan pada tahap penyidikan, tahap 

penuntutan, dan tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri 

Jambi. Tahap penyidikan upaya diversi telah dilakukan tetapi 

tidak mencapai kesepakatan dikarenakan korban dan orang tua 

korban belum bisa memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh 

pelaku dan orang tua korban ingin adanya efek jera terhadap 

pelaku. 

2. Tahap penuntutan upaya diversi telah dilakukan tetapi tidak 

mencapai kesepakatan dikarenakan dari korban dan orang tua 

korban belum memaafkan perbuatan pelaku. Korban dan orang 

tua korban mengharapkan perbuatan pelaku dapat dituntut di 

tahap pengadilan. 

3. Tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri mencapai 

kesepakatan yang isinya kesepakatan secara damai dan 

kekeluargaan. Terdakwa meminta maaf terhadap pihak korban 

atas perbuatan yang dilakukannya, berjanji tidak akan 

mengulangi perbuatannya, dan berbakti kepada orang tua. 

Pihak korban menerima permintaan maaf terdakwa, tidak 

menuntut secara hukum, tidak menuntut kerugian secara 

materi, dan immateri. 

2. Saran 

1. Diversi merupakan perwujudan dari Undang-undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka 

perlu dilakukan sosialisasi secara komprehensif bagi para 

penegak hukum maupun masyarakat sehingga semua pihak 

dapat memberikan yang tebaik bagi anak dan korban. 

2. Hendaknya dengan diberlakukannya Undang-undang Sistem 

Perdilan Pidana Anak semua dari penegak hukum pemerintah 

maupun lembaga-lembaga sosial dan yang terkait menangani 



Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016 

 

  
Page 92 

 

  

anak agar berperan aktif dalam pelaksanaan diversi sesuai 

yang diamanatkan dalam undang-undang. 
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