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Abstract

This study entitled: "The Role of Advocates in Implementing Criminal Diversion
Children in Indonesia", as for the formulation of the problem of this research are:
(1). How advocate role in the implementation of diversion of juvenile criminal
cases in Indonesia, and (2). Do advocate not involved in the diversion of juvenile
criminal cases in Indonesia can be penalized. This study is a qualitative study,
using normative juridical approach with a qualitative descriptive analysis. The
conclusions of this research are: (1). Advocate role in the implementation of the
diversion of children is very important criminal cases, lawyers are in demand are
able to cooperate with other law enforcement police, prosecutors and judges in
realizing the settlement of a criminal case the child outside the judiciary, and (2).
No sanctions for lawyers in the execution of diversion, in contrast to the
investigator, prosecutors and judges if it does not pursue a criminal case against
the diversion of children is punishable by imprisonment or a fine in accordance
with the on Law Act No. 11 of  2012 on The Children of the Criminal Justice
System. I suggest to the investigator, prosecutors and judges to the
implementation of diversion of criminal cases involving child advocate because
the position is very important advocate in seeking mediation and peace against
juvenile criminal cases.
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I. PENDAHULUAN

Sebagai warga yang hidup dalam aturan hukum tentu kita telah

mengenal apa yang disebut dengan advokat. Advokat sebagai profesi yang

bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu

dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang demi terselenggaranya upaya

penegakan supremasi hukum. Undang-undang Advokat mengartikan advokat

sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di

luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-

undang. Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan advokat

berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,

mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk
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kepentingan klien. Dengan demikian pelayanan yang diberikan seorang

advokat bersifat luas, yaitu meliputi bidang litigasi (dalam pengadilan) dan

nonlitigasi (di luar pengadilan).

Profesi advokat semakin diakui eksistensinya sebagai penegak hukum

yang sejajar dengan profesi penegak hukum lainnya  seperti polisi, jaksa dan

hakim. Advokat mempunyai peran penting dalam penegakan hukum dan

keadilan, oleh karena itu seorang advokat dituntut mampu menangani perkara

secara profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Berbagai macam perkara pidana maupun perdata yang ditangani oleh

advokat, tidak terkecuali terhadap perkara pidana anak yang membutuhkan

bantuan hukum dari seorang advokat atau lebih, hal ini dapat dimaklumi

bahwa posisi advokat merupakan posisi yang sangat penting dalam

pengungkapan kasus-kasus tertentu, ada perkara-perkara tertentu

membutuhkan  sentuhan profesionalisme seorang advokat, peran advokat

menjadi sangat krusial dalam penanganan kasus-kasus tersebut, misalnya

bagaimana seorang advokat selain sebagai pembela bagi kliennya, kadang

sekaligus menjadi seorang mediator yang berfungsi menghubungkan para

pihak yang sedang berperkara yaitu antara korban dan pelakunya, melakukan

mediasi perkara, hal ini penting dilakukan dalam upaya para pihak yang

menginginkan penyelesaian secara damai di luar peradilan, apalagi

menyangkut perkara pidana anak yang harus mendapatkan perhatian khusus

karena seorang anak generasi penerus menjadi pemimpin bangsa yang akan

datang.

Advokat merupakan pengawal konstitusi dan penegak  hak asasi

manusia yang akan selalu menentang pembentukan suatu pemerintahan

diktator, oleh karena itu Shakespeare dalam Ishaq (2010:40) mengatakan :

“Let’s kil all the lawyers dalam drama Cade’s Rebellion, di mana

untuk mendirikan pemerintahan yang totaliter, hal yang perlu sekali

dilakukan adalah membunuh para lawyers yang dikenal sebagai

pengawal konstitusi”.
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Dari pendapat di atas ternyata begitu berat tugas dan tanggung jawab

advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum,

peran advokat sangat krusial dalam penegakan hukum dan keadilan termasuk

pembangunan hukum, menurut Ropaun Rambe dalam Ishaq (2010:42)

menjelaskan bahwa :

“Pembangunan hukum (law development) ialah mendorong dan

mengarahkan perkembangan hukum melalui penyusunan dan

pembentukan undang-undang dan pembentukan hukum kebiasaan

yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan-kebutuhan masyarakat (resing

demand) yang berkembang ke arah modernisasi”.

Perkembangan hukum tentunya merupakan sebuah kebijakan, dalam

hukum pidana merupakan kebijakan kriminal, menurut Sudarto dalam Barda

Nawawi Arief (2010:3) mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal

yaitu :

a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi

dasar dari reaksi terhadap pelenggaran hukum berupa pidana;

b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak

hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah

seluruh kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan

dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan normo-

norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain, beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik

kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam

menanggulangi kejahatan”.

Penyelesaian perkara anak berbeda dengan perkara yang pelakunya

orang dewasa, dalam proses penyelesaian perkara pidana anak ada di kenal

istilah diversi, bahkan diversi merupakan suatu kewajiban bagi aparat

penegak hukum pada semua tingkatan, menyelesaikan perkara anak di luar

proses peradilan melalui jalan perdamaian, hal ini di atur dalam UU RI No.
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11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 5 ayat (3) yang

berbunyi: “Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi”.

Pembentuk undang-undang mengatur tentang diversi ada tujuan

tersendiri dalam penyelesaian perkara pidana anak, sesuai dengan ketentuan

UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 6, tujuan

diversi adalah :

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.

Kemudian dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan

pendekatan keadilan restoratif,  yang di maksud dengan keadilan restoratif

sesuai dengan ketentuan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Anak Pasal 1 angka 7 adalah :

“Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,

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

bersama-sama mencari penyelesian yang adil dengan menekankan

pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.”

Upaya mewujudkan pelaksanaan keadilan restoratif, tentunya tidak

terlepas dari peran advokat sebagai penegak hukum, karena advokat di satu

sisi kadang mendampingi anak yang di duga melakukan tindak pidana atau

bisa juga mendampingi dari pihak korban atau keluarga korban, dengan

demikian jelas bahwa posisi advokat menjadi sangat penting, perdamaian

yang berhasil ditengah-tengah masyarakat banyak melibatkan para advokat

yang lebih memahami proses hukumnya, advokat sebagai salah satu unsur

penegak hukum yang memberikan andil besar dalam penegakan hukum dan

keadilan di tengah-tengah masyarakat.
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Memperkarakan anak yang melakukan tindak pidana ke muka

pengadilan bukanlah langkah yang tepat, karena anak mempunyai masa

depan sekaligus merupakan aset yang harus dilindungi, diperhatikan, dan

diarahkan agar mereka mampu menghadapi tantangan hidup kedepan

nantinya sebagai generasi penerus.

Proses hukum terhadap anak yang di duga melakukan tindak pidana

harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, karena melindungi anak yang

melakukan tindak pidana bukan dengan cara pemidanaan, pemidanaan belum

tentu menyelesaikan permasalahan anak, artinya dalam penyelesaian perkara

anak harus ditangani dengan baik, hak-hak anak menjadi terlindungi dan tidak

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

Pidana Anak diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum dan

keadilan atas permasalahan tindak pidana anak.

Dalam pelaksanaan peradilan pidana anak harus memperhatikan 10

(sepuluh) asas penting, berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Perlindungan;

2. Keadilan;

3. Nondiskriminasi

4. Kepentingan terbaik bagi anak;

5. Penghargaan terhadap pendapat anak;

6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

7. Pembinaan dan pembimbingan anak;

8. Proporsional;

9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

dan

10.Penghindaran pembalasan

Bagaimana upaya dalam melaksanakan asas tersebut, adalah tugas

berat para penyidik, jaksa, hakim dan tidak terkecuali advokat yaitu

bagaimana upaya untuk menyelesaikan permasalahan anak secara tepat,
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mengedepankan penyelesaian secara diversi di luar peradilan sesuai dengan

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

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan

peran advokat dalam pelaksanaan diversi tersebut ke dalam suatu karya

ilmiah berbentuk jurnal dengan judul: “Peran Advokat Dalam Pelaksanaan

Diversi Perkara Pidana Anak di Indonesia”.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana peran advokat dalam pelaksanaan diversi perkara pidana anak

di Indonesia?

2. Apakah advokat yang tidak ikut dalam pelaksanaan diversi perkara pidana

anak di Indonesia dapat dikenakan sanksi?

III. PEMBAHASAN

3.1 Peran Advokat Dalam Pelaksanaan Diversi Perkara Pidana Anak di

Indonesia

Berdasarkan ketentuan UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang

Advokat Pasal 1 butir 1 menyebutkan :

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,

baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi

persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.

Kemudian menurut Frans Hendra Winarta dalam Ishaq (2010:3)

menyatakan bahwa: “Pekerjaan konseling (konsultan hukum)

sudah termasuk didalamnya mendampingi, membantu dan

menyatakan salah atau tidak bersalah seseorang di pengadilan

maupun sidang umum lainnya”.
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Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo dalam Ishaq (2010:3)

mengatakan bahwa :

“Penasihat hukum adalah orang di beri kuasa untuk memberikan

bantuan hukum alam bidang hukum perdata maupun pidana

kepada yang memerlukannya, baik berupa nasehat maupun

bantuan aktif, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan

jalan mewakili, mendampingi, atau membelanya”.

Sebelum penulis mengkaji lebih jauh mengenai peran advokat,

mungkin lebih baik memahami terlebih dahulu mengenai tugas dan

fungsi advokat sebagai penegak hukum, hal ini sesuai dengan UU RI No.

18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri

yang di jamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut di atas, jelas

beban dan tanggung jawab advokat sebagai penegak hukum bukanlah

pekerjaan yang mudah, apalagi dalam proses penyelesaian perkara pidana

anak mengedepankan upaya diversi, bahkan diversi merupakan suatu

kewajiban pejabat di setiap tingkat pemeriksaan. Proses perkembangan

anak harus di pahami dengan baik oleh penegak hukum termasuk

advokat.  Menurut Wagiati Soetodjo (2010:7-8) adapun proses

perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa

digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak

dengan perkembangan jiwa anak, penggolongan tersebut dibagi ke dalam

(3) tiga fase yaitu :

1. Fase pertama adalah dimulai pada usia 0 tahun sampai dengan

7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan

masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan

fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional,

bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis
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(trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada

anak.

2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun

disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat

digolongkan ke dalam 2 periode yaitu:

a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah

periode intelektual.

b. Masa remaja/pra-pubertas puber awal yang dikenal dengan

sebutan periode pueral.

3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun,

yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu

fase pubertas dan adolescent, di mana terdapat masa

penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang

dewasa.

Selanjutnya, Wagiati Soetodjo (2010:8) mengemukakakan bahwa:

“Dari ketiga fase tersebut terjadi perubahan-perubahan besar yang

terjadi pada anak, yang membawa pengaruh pada sikap dan

tindakan kearah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak

anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan

yang menunjukkan kearah gejala kenakalan anak”.

Menurut Romli Atmasasmita dalam Wagiati Soetodjo (2010:17)

mengemukakan mengenai motivasi intristik dan ekstrinsik dari kenakalan

anak :

1. Yang termasuk motivasi intristik dari pada kenakalan anak-

anak adalah:

a. Faktor intelegentia;

b. Faktor usia;

c. Faktor kelamin;

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga;
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2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:

a. Faktor rumah tangga;

b. Faktor pendidikan dan sekolah;

c. Faktor pergaulan anak;

d. Faktor mass media.

Berdasarkan beberapa faktor di atas, perlu adanya pertimbangan

yang tepat dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan

tindak pidana, jika salah menjatuhkan pidana maka akan merugikan anak

itu sendiri. Selanjutnya, Romli Atmasasmita dalam Wagiati Soetodjo

(2010:11) memberikan pula perumusan Juvenile Delinquency, yaitu

sebagai berikut:

“Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah

umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran

terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat

membahayakan perkembangan pribadi si anak yang

bersangkutan”.

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah Juvenile

Delinquency ini menurut Adler dalam Wagiati Soetodjo (2010:13)

adalah:

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu

lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;

2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan

ketentraman lingkungan sekitarnya, tingkah ini bersumber

pada kelebihan energy dan dorongan primitif yang tidak

terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;

3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar

suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban

jiwa;

4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau

bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan
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eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan

asusila;

5. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa

perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri,

mecopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok,

mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan

jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak

kekerasan dan pelanggaran lainnya;

6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan

seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan

keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;

7. Perkosaan, agresivitas seksual,  dan pembunuhan dengan

motif social, atau di dorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris

dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa

kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan di tolak cintanya

oleh seorang wanita dan lain-lain;

8. Kecanduan dan ketagihan narkoba (onat bius, drug, opium,

ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;

9. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan

tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar, ada

seks dan cinta bebas tanpa terkendali (promiscuity) yang

didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan

usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;

10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan

seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan

tindakan-tindakan sadis;

11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan

sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
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12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis

delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak

kawin;

13. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan,

penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak

remaja;

14. Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan

pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik dan

menderita gangguan jiwa lainnya;

15. Tindak kejahatan yang disebabkan oleh penyakit tidur

(encephaletics lethargoical) dan ledakan meningitis serta

post-encephalitics; juga luka di kepala dengan kerusakan pada

otak adakalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga

orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan control

diri;

16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada

karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya

organ-organ yang imperior.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa penjatuhan pidana

terhadap anak harus dipertimbangkan secara cermat dan tepat, sebagai

gambaran berikut ini penulis mengutip pendapat 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

probation be the disposition of choice for most first offenders,
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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.”

Apabila terjadi sengketa di tengah masyarakat, mereka yang

merasa dirugikan akan meminta bantuan advokat untuk menangani

perkaranya, termasuk juga perkara yang pelakunya masih tergolong

anak-anak, tentu advokat menggunakan metode atau cara menangani

perkara tersebut, hal ini seiring dengan pendapat Ishaq (2010:25) yang

mengatakan bahwa:

“Apabila sengketa telah terjadi, maka pihak yang merasa

dirugikan tentu melakukan konsultasi hukum kepada advokat,

yang akan menawarkan dua cara yang dapat ditempuh dalam

penyelesaian sengketa yang tepat, yaitu (1) Peradilan (litigasi),

dan (2) di luar peradilan (nonlitigasi) atau alternative dispute

resolution (ADR)”.

Diversi yang dilakukan oleh para pihak, baik para pihak itu

sendiri yang melakukan proses mediasi maupun melibatkan advokat

sebagai mediator, jika melibatkan advokat sebagai mediator tentu peran

advokat sangat penting apakah nantinya tercapai sebuah perdamaian atau

tidak, bagaimana cara seorang advokat memberikan nasihat dan bantuan

hukum kepada kliennya sangat menentukan hasil proses mediasinya,

klien yang mampu menterjemahkan nasihat dari advokat tentu akan lebih

mudah memahami penyelesaian perkara yang sedang dihadapinya.

Metode penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi menjadi

hal baru di Indonesia sejak dikeluarkannya UU RI No. 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, timbul pertanyaan mendasar

apakah ada pembatasan perkara pidana anak seperti apa yang boleh
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dilakukan proses mediasi. Barda Nawawi Arief

(2009:bardanawawi.word.com) memberikan batasan model-model

mediasi penal, yaitu :

1. 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, 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).

2. 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.

3. 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
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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.

4. 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.

Penyelesaian perkara pidana anak melalui 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.

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



15

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 young 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.”

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 :
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a) pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan,

baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat

relatif;

b) pelanggaran hukum pidana tersebut ancaman pidananya hanya

pidana denda (Pasal 82 KUHP);

c) pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran

bukan kejahatan yang hanya diancam dengan pidana denda;

d) pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di

bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana

sebagai ultimum remedium;

e) pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan,

serba ringan, dan aparat penegak hukum menggunakan

wewenangnya melakukan diskresi;

f) pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak

diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai

wewenang hukum yang dimilikinya;

g) 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 advokat dalam upaya mewujudkan

tercapainya penyelesaian yang baik melalui diversi dengan

mengakomodir keinginan para pihak menyelesaikan perkara pidana

secara damai dan kekeluargaan.

Penyelesaian perkara secara damai di luar proses peradilan juga

untuk menjamin kepastian hukum, menurut penulis “kepastian hukum

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
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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:

a) Sistem Peradilan Pidana (SPP) secara khas melibatkan

penggunaan paksaan atau kekerasan (coercion), dengan

kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan

kekuasaan (abuse of power);

b) Hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana

merupakan pegawai pemerintah (public servant) yg memiliki

kewajiban khusus terhadap publik yg dilayani;

c) Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna

membantu memecahkan dilema etis yg dihadapi seseorang di

dalam kehidupan profesionalnya (enlightened moral

judgment);

d) Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa set of ethical

requirements are as part of its meaning.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa peran advokat dalam

pelaksanaan diversi perkara pidana anak di Indonesia sangat penting

dalam dalam upaya mewujudkan perdamaian dengan memperhatikan

kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan UU RI No. 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3.2 Sanksi Advokat Yang Tidak Ikut Dalam Pelaksanaan Diversi Perkara

Pidana Anak di Indonesia

Pelaksanaan diversi wajib dilakukan penyidik, penuntut umum

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

tentang Sistem Peradilan Pidana, jika diversi tidak dilakukan maka

pejabat di setiap tingkat pemeriksaan dapat dikenakan pidana
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berdasarkan ketentuan beberapan pasal dalam ketentuan UU RI No. 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sebagai berikut :

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).”

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 :

“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.”
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Namun dalam ketentuan UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menyebutkan sanksi bagi advokat

dalam pelaksanaan diversi, mungkin dasar pemikirannya adalah advokat

sebagai penegak hukum tetapi berada di luar sistem penyidikan,

penuntutan dan persidangan, advokat berfungsi melakukan

pendampingan klien, melakukan pengawasan proses hukum yang sedang

berlangsung sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, kendatipun

advokat berada di luar sistem namun peran advokat menjadi penting

dalam pelaksanaan diversi perkara pidana anak di Indonesia.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran advokat dalam pelaksanaan diversi perkara pidana anak sangat

penting, advokat di tuntut mampu bekerjasama dengan penegak

hukum lainnya polisi, jaksa dan hakim dalam mewujudkan

penyelesaian perkara pidana anak di luar peradilan.

2. Tidak ada sanksi bagi advokat dalam pelaksanaan diversi, berbeda

dengan penyidik, penuntut umum dan hakim jika tidak mengupayakan

diversi terhadap perkara pidana anak diancam dengan pidana penjara

dan atau denda sesuai dengan  ketentuan UU RI No. 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4.2 Saran

Penulis sarankan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim

agar dalam pelaksanaan diversi perkara pidana anak melibatkan advokat

karena posisi advokat sangat penting dalam mengupayakan mediasi dan

perdamaian terhadap perkara pidana anak.
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