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Abstract

The study is titled "Diversion Kids In The Criminal Justice System in
Indonesia", as for formulation of the problem of this research are: (1). Do
diversion can be applied in the Criminal Justice System and Children in Indonesia
(2). How juridical consequences of diversion is not done by the police,
prosecutors and judges in the Criminal Justice System Children in Indonesia. This
study is a qualitative study, using normative juridical approach with a qualitative
descriptive analysis. The conclusions of this study are: (1). Diversion shall be
made on juvenile justice, child settlement of the transfer of criminal proceedings
to the outside of the criminal justice process must be done by the investigator,
prosecutor and judge at every level of inspection under the on Law Act No. 11 of
2012 on the Criminal Justice System Children, and (2). Juridical consequences if
the investigators, prosecutors and judges do not pursue a case against a child
Diversion in the Criminal Justice System Children of Indonesia, and is punishable
by imprisonment or a fine in accordance with the on Law Act No. 11 of 2012 on
the Criminal Justice System Children. Authors suggest the investigators,
prosecutors and judges to conduct the examination in each level of diversion
efforts and seek mediation efforts against child case with regard to the best
interests of the child in accordance with the Law Act No. 11 of 2012 on the
Criminal Justice System Children.
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I. PENDAHULUAN

Anak tidak hanya merupakan aset bagi orang tua dan keluarga, tetapi

seorang anak merupakan aset bangsa, kedepan nantinya mereka merupakan

harapan, generasi penerus, penyambung, pengganti generasi sekarang, akan

menjadi pemimpin bangsa yang akan datang.
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Menurut Wagiati Soetojo (2010:8-9) bahwa :

Kenakalan anak diambil dari istilah asing Junivele Delinquency,
Junivele artinya young, anak-anak, anak muda, cirri karakteristik pada
masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan
Delinquency artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang
kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal,
pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat
diperbaiki lagi, durjana, dursita, dan lain-lain.

Paul Moedikno (dalam Wagiati Soetodjo, 2010:9) memberikan

perumusan, mengenai pengertian Junivele Delinquency, yaitu sebagai berikut:

a. “Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu
kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua
tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri,
menganiaya, membunuh dan sebagainya.

b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu
yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya
memakai celana jangki tidak sopan, mode you can see dan
sebagainya.

c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi
sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.”

Sedangkan, menurut Kartini Kartono (dalam Wagiati Soetodjo,

2010:9), yang dikatakan Junivele Delinquency adalah:

“Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda,
merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan
remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial sehingga
mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang
menyimpang.”

Anak memang sejak dini harus diperhatikan mengingat mereka

nantinya akan menjadi generasi penerus, tidak boleh diabaikan,

kepentingannya harus diperhatikan, segala bentuk diskriminasi terhadap anak
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harus dihilangkan, dihapuskan, karena akan merugikan diri anak itu sendiri.

Kita harus memberikan ruang gerak bagi anak untuk mengembangkan potensi

yang ada dalam dirinya sehingga diharapkan mereka akan mampu

menghadapi segala bentuk permasalahan yang akan mereka hadapi.

Beberapa informasi yang kita dapatkan di berbagai media cetak dan

elektronik  dewasa ini banyak sekali pemberitaan masalah anak, terutama

anak yang melakukan tindak pidana, berbagai macam jenis kejahatan yang

mereka lakukan, misalnya pembunuhan, penganiayaan, pengeroyokan,

narkotika dan kenakalan lainnya, ada juga berulang kali keluar masuk

penjara.  Kondisi ini sangat disayangkan, mengapa saat ini kenakalan anak

semakin luas dan cenderung menunjukkan peningkatan, ini sungguh

memperihatinkan bagi kita semua, apa jalan keluar tepat yang harus

dilakukan, pemidanaan terhadap anak nakal mungkin bukan merupakan satu-

satunya solusi yang baik dalam upaya menekan angka atau bahkan dapat

menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, begitu berat tugas polisi,

jaksa dan hakim termasuk advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum

yang memberikan andil besar dalam penegakan hukum dan keadilan di

Indonesia.

Penanganan kasus anak sebagaimana diuraikan di atas, upaya

memperkarakan anak yang melakukan tindak pidana ke meja hijau (lembaga

peradilan) bukanlah langkah yang tepat, harus dicari cara penanganan yang

baik dan tepat sehingga hak-hak anak menjadi tidak terabaikan, anak
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merupakan aset yang harus kita lindungi, diperhatikan, dibina, dibimbing, dan

diarahkan agar mereka mampu menghadapi tantangan hidup kedepan

nantinya.

Upaya proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana

harus ekstra hati-hati mengingat prinsip bahwa anak merupakan aset bangsa

yang harus dilindungi, perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak

pidana bukan satu-satunya dengan cara pemidanaan atau menjatuhkan pidana,

bahkan harus dicari cara lain yang lebih tepat dan mampu menjawab

permasalahan anak secara luas, disatu sisi permasalahan anak dapat ditangani

dengan baik dan disisi lain hak-hak anak menjadi terlindungi.

Pemerintah Indonesia sangat konsen dalam memperhatikan dan

memperjuangkan hak-hak anak, salah satunya adalah dengan dikeluarkannya

UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kehadiran

undang-undang tersebut diharapkan mampu untuk menjawab dan mencari

solusi penanganan permasalahan anak yang melakukan tindak pidana selama

ini, bahkan lebih sempurna dibandingkan dengan UU RI No. 3 Tahun 1997

tentang Peradilan Anak yang telah dicabut keberlakuannya.

Selanjutnya, Widodo (dalam Sri Sutatiek, 2013:13) mengemukakan

bahwa :

“Pengertian pemidanaan adalah penjatuhan pidana oleh negara melalui

organ-organnya terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana.”
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Menyimak pendapat Widodo di atas bahwa konsep pemidanaan

memang demikian,  akan tetapi mungkin ada pengecualian terhadap mereka

yang berstatus “anak”, anak yang melakukan tindak pidana tetap dijatuhi

dengan pemidanaan namun bentuk dan jenis pidananya berbeda dengan orang

yang sudah “dewasa”.

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan beberapa asas,

berdasarkan ketentuan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, Pasal 2 menyebutkan bahwa :

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:
a. perlindungan;
b. keadilan;
c. nondiskriminasi
d. kepentingan terbaik bagi anak;
e. penghargaan terhadap pendapat anak;
f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
g. pembinaan dan pembimbingan anak;
h. proporsional;
i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

dan
j. penghindaran pembalasan

Suatu hal yang menarik dari ke-sepuluh asas tersebut di atas adalah

ketentuan Pasal 2 hurup j mengenai “penghindaran pembalasan”, menurut

penulis “penghindaran pembalasan” merupakan salah satu penghargaan

terhadap anak, masa depan anak dan mempertimbangkan hal yang terbaik

bagi anak, ini tugas berat para penyidik, jaksa, hakim dan advokat yaitu

bagaimana upaya untuk menyelesaikan permasalahan anak yang melakukan

tindak pidana secara bijak tentunya dengan memperhatikan kepentingan yang

terbaik bagi si anak, salah satunya adalah dengan upaya diversi sebagaimana
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di anut dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan

yang dihadapi oleh seorang “anak” yang melakukan tindak pidana dan

bagaimana upaya penyelesaiannnya kedalam suatu karya ilmiah berbentuk

jurnal dengan judul: “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di

Indonesia”.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Apakah diversi dapat diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di

Indonesia?

2. Bagaimana konsekuensi yuridis diversi tidak dilakukan oleh polisi, jaksa

dan hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia?

III. PEMBAHASAN

3.1 Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia.

Menurut George F. Cole (dalam Sri Sutatiek, 2013:89) di

Amerika Serikat, mayoritas pidana yang dijatuhkan terhadap anak nakal

adalah pidana percobaan (probation), terungkap dari pernyataan George

F. Cole sebagai berikut :

“Today over 60 percent of offenders in the United States are
placed on probation.  Estimates are that any one time on time
there are almost two million probationers.  Such groups as the
national council on crime and delinquency have urged that
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probation be the disposition of choice for most first offenders,
although several questions have been raised about probation’s
effectiveness.”

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 UU RI No. 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan diversi

adalah :

“Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan

pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Salah satu bentuk diversi upaya perdamaian dengan mediasi yang

dilakukan oleh para pihak, baik para pihak itu sendiri yang melakukan

nproses mediasi maupun melibatkan orang lain sebagai mediator,

mediasi perkara pidana selama ini memang tidak di kenal dalam sistem

peradilan pidana Indonesia, walaupun demikian ditengah-tengah

masyarakat kita kenyataannya masih banyak menggunakan cara mediasi

untuk menyelesaikan perkara pidana yang sedang mereka hadapi bahkan

berlangsung hingga saat ini, artinya dalam kenyataan sosial kendatipun

tidak diatur dalam perundangan kita,  masyarakat tetap memegang teguh

adat-istiadat dalam penyelesaian perkara termasuk perkara pidana

sekalipun.

Metode mediasi dalam penyelesaian perkara pidana mungkin

menjadi hal baru dalam perundangan kita sejak dikeluarkannya UU RI

No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.   Berkaitan

dengan mediasi tersebut, Barda Nawawi Arief (2009 :

bardanawawi.word.com) memberikan batasan model-model mediasi

penal, adalah sebagai berikut :

a. Mediasi penal (penal mediation) sering juga disebut dengan berbagai
istilah, antara lain : “mediation in criminal cases” atau ”mediation in
penal matters” yang dalam istilah Belanda disebut strafbemiddeling,
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dalam istilah Jerman disebut ”Der Außergerichtliche Tataus-gleich”
(disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut ”de mediation
pénale”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara
pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering
juga dikenal dengan istilah ”Victim-Offender Mediation” (VOM),
Täter-Opfer-Ausgleich (TOA), atau Offender-victim Arrangement
(OVA).

b. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian
sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR
atau ”Alternative Dispute Resolution”; ada pula yang menyebutnya
“Apropriate Dispute Resolution”). ADR pada umumnya digunakan di
lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana.
Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini
(hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan
di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan
adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

c. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan
hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga
kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi
aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/
perdamaian atau lembaga permaafan yang ada di dalam masyarakat
(musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dsb).
Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini
tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu
kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun
melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke
pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

d. Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan
pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan
kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu
alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut
Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses
pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan
perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.
(Barda Nawawi.word.com/2009.mediasi penal penyelesaian perkara
diluar pengadilan).

Diversi dengan metode mediasi mungkin dapat dilakukan dengan

berbagai macam cara, tentunya mediasi yang dilakukan harus bermanfaat

bagi kedua belah pihak dan masyarakat umumnya, Yosedo Pratama

(2009 : pratamayosedo.blogspot.com.) menyatakan bahwa manfaat

mediasi adalah sebagai berikut :
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1.Manfaat secara lahiriah :
a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan

relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut
ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase. Dengan begitu loe bisa
lebih hemat, gak perlu touring ke kondangan-kondangan buat
numpang makan.

b. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi
secara langsung secara informal dalam menyelesaikan perselisihan
mereka yang tentunya lebih hemat waktu dan tenaga.

2. Manfaat secara batiniah :
a. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada  kepentingan

mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis
mereka, dengan begitu pikiran jadi lebih enteng

b. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu
menciptakan saling pengertian. Perhatian, dan kasih sayang yang
lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka
sendiri yang memutuskannya. (Pratama Yodsedo:
pratamayosedo.blogspot.com./2009 mediasi penal upaya alternatif).

Upaya penyelesaian melalui mekanisme mediasi mulai dikenal

dan berkembang dalam kaedah hukum pidana, salah satunya adalah

dalam  UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang membolehkan pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses

peradilan pidana. Tentunya pengalihan proses peradilan tersebut

mempunyai tujuan yang baik dalam upaya melindungi dan

memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Tujuan diversi diatur dalam ketentuan UU RI No. 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

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.
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Menurut pendapat J.E. Sahetapy (dalam Sri Sutatiek, 2013:47)

bahwa:

Devian primer adalah perbuatan melawan hukum, dan devian
sekunder adalah reaksi dari devian primer.  Penjatuhan pidana
penjara yang ceroboh (kurang selektif) sebagaimana di Indonesia
tersebut bertentangan dengan ketentuan The Riyadh Guidelines,
yang menyatakan bahwa pidana penjara hanya dapat dijatuhkan
berdasarkan pertimbangan bahwa orang tua anak tersebut tidak
dapat memberikan jaminan perlindungan, bagaimana kondisi fisik
dan psikologis anak, dimana perbuatan tersebut dilakukan, apakah
pidana tersebut dapat membahayakan orang tua anak, dan apakah
pidana tersebut membahayakan anak nakal, secara lengkap
diuraikan sebagai berikut :

“The institutionalization of youn person should be a
measure of last resort and for the minimum necessary
period, and the best interests of the young person should be
of paramount importance. Criteria authorizing formal
intervention of this type should be strictly defined and
limited to the following situasions: (a) where the child or
young person has suffered harm that has been inflicted by
the parents or guardians; (b) where the child or young
person has been sexually, physically or emotionally abused
by the parents or guardians; (c) where the child or young
person has been neglected, abandoned or exploited by the
parents or guardians; (d) where the child or young person
is threatened by physical or moral danger due to the
behavior of the parents or guardians; and (e) where a
serious physical or psychological danger to the child or
young person has manifested itself  in his or her own
behavior and neither the parents, the guardians, the
juvenile himself or herself nor non-residential community
services can meet the danger by means other than
institutionalization.”

Menurut pendapat di atas, jelas bahwa dampak pemidanaan begitu

luas, banyak faktor yang harus dipertimbangkan bagi penegak hukum

dalam melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana yang

berstatus “anak”, salah satu bentuk perhatian pemerintah Indonesia

adalah dengan melakukan perubahan UU RI No. 3 Tahun 1997 yang
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tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan anak dengan

mengeluarkan undang-undang baru yaitu UU RI No. 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satu perubahan besar dalam

sistem peradilan pidana anak adalah penerapan diversi dalam

penyelesaian perkara anak yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak

dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Hal ini sejalan dengan pendapat Arif Manabu (dalam Siswanto

Sunarso, 2012:150-151), ada beberapa alasan menurut praktik

penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana, yaitu :

1. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik
aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang
bersifat relatif;

2. pelanggaran hukum pidana tersebut ancaman pidananya
hanya pidana denda (Pasal 82 KUHP);

3. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori
pelanggaran bukan kejahatan yang hanya diancam dengan
pidana denda;

4. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana
di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi
pidana sebagai ultimum remedium;

5. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan,
serba ringan, dan aparat penegak hukum menggunakan
wewenangnya melakukan diskresi;

6. pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak
diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai
wewenang hukum yang dimilikinya;

7. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori
pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui
lembaga adat.

Penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan bagi anak

adalah sangat penting, peran polisi, jaksa, hakim dan advokat dalam

upaya mewujudkan tercapainya penyelesaian yang baik dengan

mengakomodir keinginan para pihak menyelesaikan perkara pidana

secara damai dan kekeluargaan.
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Penyelesaian perkara secara damai di luar proses peradilan adalah

untuk menjamin kepastian hukum, karena kepastian hukum menurut

penulis “tidak hanya di lihat dari sisi penjatuhan pidana saja tetapi lebih

kepada aspek penyelesaiannya secara utuh yaitu mengembalikan

keseimbangan yang sudah terganggu akibat perbuatan pidana yang

dilakukan oleh seorang anak dengan prinsip kepentingan terbaik bagi

anak”, oleh karena itu pentingnya moral dan etika penegak hukum dalam

upaya melindungi anak yang melakukan tindak pidana. Menurut

Muladi (dalam Sudarto, 2007 : 179-191) penegakan hukum pidana

selalu bersentuhan dengan moral dan etika, didasarkan pada empat alasan

yaitu:

1. Sistem Peradilan Pidana (SPP) secara khas melibatkan
penggunaan paksaan atau kekerasan (coercion), dengan
kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan
kekuasaan (abuse of power);

2. Hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana
merupakan pegawai pemerintah (public servant) yg memiliki
kewajiban khusus terhadap publik yg dilayani;

3. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna
membantu memecahkan dilema etis yg dihadapi seseorang di
dalam kehidupan profesionalnya (enlightened moral
judgment);

4. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa set of ethical
requirements are as part of its meaning.

Keempat hal yang dikemukakan Muladi di atas harus diperhatikan

oleh penegak hukum, sehingga dapat bertindak adil terhadap mereka

yang terlibat dalam sistem peradilan pidana terutama terhadap “anak”

yang melakukan tindak pidana, Selanjutnya, Muladi (dalam Sudarto,

2007:179-191) menyatakan bahwa kegagalan penegakan keadilan

disebabkan oleh :

1. Perlakuan yang tidak adil;
2. Peraturan hukum yang tidak adil;
3. Tidak adanya pembenaran faktual dalam penerapan pidana;
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4. Perlakuan yang merugikan dan tidak proporsional;
5. Hak-hak orang lain (baik korban aktual maupun potensial tidak

dilindungi secara epektif dan proporsional).
5. Perlakuan tidak adil terhadap korban akibat hukum yang tidak

kondusif.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa diversi penting dilakukan

oleh aparat hukum baik polisi, jaksa, hakim dan advokat dalam upaya

mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang mampu melindungi hak-

hak dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan UU RI No. 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3.2 Konsekuensi yuridis diversi tidak dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim

dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia.

Diversi merupakan tindakan penyelesaian perkara pidana anak di

luar proses peradilan pidana, ini sungguh merupakan kemajuan luar biasa

dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, kehadiran UU RI No. 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menurut penulis

adalah untuk menjawab berbagai macam permasalahan anak yang

bersentuhan dengan proses peradilan.

Para penegak hukum tanpa terkecuali harus sejalan dan satu

tujuan dalam upaya mewujudkan serta menerapkan sistem peradilan

pidana anak sebagaimana diamanatkan oleh UU RI No. 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satunya adalah melakukan

diversi untuk kepentingan terbaik si anak.

Diversi ini wajib dilakukan oleh penegak hukum, apabila tidak

dilakukan maka akan berdampak pada penegak hukum itu sendiri yaitu

tidak melaksanakan perintah undang-undang tentunya akan menimbulkan
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konsekusensi yudiris, karena UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak mewajibkan penegak hukum mengupayakan

diversi, hal ini sesuai dengan ketentuan UU RI No. 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi:

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara

anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.”

Selanjutnya, Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (3) menyebutkan :

(1). Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan
melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau
orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan
pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan keadilan
restorative.

(3). Proses diversi wajib memperhatikan:

a. kepentingan korban;

b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak;

c. penghindaran stigma negatif;

d. penghindaran pembalasan;

e. keharmonisan masyarakat; dan

f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penyelesaian perkara anak diupayakan melalui diversi yaitu di

luar proses peradilan sebagaimana di anut UU RI No. 11 Tahun 2012

berbeda dengan undang-undang sebelumnya, sebagai bahan

perbandingan perlu diketahui terkait dengan ketentuan penyelesaian

melalui pengadilan menurut Siswanto Sunarso (2012: 155) adalah

sebagai berikut:
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1. hak-hak hukum korban baru muncul atau lahir, apabila ada
keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa telah terjadi
pelanggaran hukum pidana dan pelakunya diadili dan
dinyatakan bersalah, dipidana;

2. membersihkan citra orang yang dirugikan atau korban bahwa
dirinya benar-benar menjadi korban, bukan berpura-pura
menjadi korban untuk memperoleh simpati atau menutupi aib
yang mereka lakukan;

3. demi kepastian hukum bagi korban dan bagi tersangka atau
terdakwa setelah adanya dugaaan kuat terjadinya pelanggaran
hukum pidana;

4. pembelajaran kepada masyarakat melalui proses hukum di
pengadilan bahwa hukum benar-benar ditegakkan dan sanksi
pidana benar-benar dijatuhkan bukan ancaman dalam kertas.

Berdasarkan ketentuan di atas, penyidik, penuntut umum dan

hakim wajib melakukan diversi terhadap perkara yang dilakukan oleh

seorang anak dengan memperhatikan ketentuan UU RI No. 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidik,  penuntut umum dan hakim yang tidak mengupayakan

diversi terhadap perkara anak diancam dengan pidana penjara atau denda

sebagaimana ketentuan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak pada Pasal 96 sampai dengan Pasal 100 yaitu

sebagai berikut :

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak

melaksanakan kewajiban dapat dipidana, dalam ketentuan Pasal 96

berbunyi sebagai berikut :

“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).”
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Kemudian, setiap orang yang tidak merahasiakan identitas anak,

anak korban, dan/atau anak saksi dalam pemberitaan media cetak

maupun  media elektronik dapat dipidana, hal ini sesuai dnegan

ketentuan Pasal 97 berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).”

Penyidik yang tidak mengeluarkan anak dari tahanan dalam hal

jangka waktu penahanan sudah berakhir, maka penyidik dapat dipidana,

sesuai dengan ketentuan Pasal 98 berbunyi sebagai berikut :

“Penyidik dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Penuntut Umum yang tidak mengeluarkan anak dari tahanan

dalam hal jangka waktu penahanan sudah berakhir, maka Penuntut

Umum dapat dipidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 99 berbunyi

sebagai berikut :

“Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Hakim Penuntut Umum yang tidak mengeluarkan anak dari

tahanan dalam hal jangka waktu penahanan sudah berakhir, maka Hakim

dapat dipidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 100 berbunyi sebagai

berikut :
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“Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), pasal 37 ayat (3),

dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama

2 (dua) tahun.”

Begitu pentingnya diversi dalam proses peradilan pidana anak di

Indonesia, jika tidak dilakukan akan membawa konsekuensi yuridis

yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim dapat dijatuhi sanksi berupa

pemidanaan baik itu pidana penjara dan atau denda sebagaimana diatur

dalam ketentuan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Diversi wajib diupayakan dalam proses peradilan anak, pengalihan

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di

luar peradilan pidana wajib dilakukan oleh penyidik, penuntut umum

dan hakim pada setiap tingkat pemeriksaan berdasarkan ketentuan

UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Konsekuensi yuridis jika penyidik, penuntut umum dan hakim tidak

mengupayakan Diversi terhadap perkara anak dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak Indonesia, diancam dengan pidana penjara dan atau

denda sesuai dengan  ketentuan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak.
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4.2 Saran

Penulis sarankan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim

agar dalam setiap tingkat pemeriksaan melakukan upaya diversi dan

mengupayakan upaya mediasi terhadap perkara anak dengan

memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan

UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
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