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BAB II 

KEPENTINGAN TERBAIK ANAK, RESTORATIVE JUSTICE, 

DIVERSI DAN HUBUNGAN ANTARA DIVERSI DENGAN 

DISKRESI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA 

 

Pada bab ini akan menguraikan mengenai kepentingan terbaik anak yang 

diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak serta dielaborasi oleh 

pendekatan konseptual yang akan menjadi pedoman untuk penerapan diversi bagi 

aparat penegak hukum. Kemudian dilanjutkan dengan konsep kebijakan penal dan 

non penal yang mana Penulis menguraikan dari sisi kelebihan dan kelemahan. 

Salah satu upaya untuk menanggulangi kebijakan penal maka dilakukan melalui 

pendekatan restorative justice. Restorative Justice ini akan digunakan untuk 

menganalisis kategori tindak pidana dengan adanya korban. Selain adanya 

restorative justice, juga digunakan Keadilan Bermartabat. Kemudian dilanjutkan 

pada sub bab diversi yang akan menguraikan mengenai sumber-sumber 

pengaturan diversi dilihat prinsip, latar belakang munculnya diversi, subyek yang 

berkaitan dengan usia pertanggungjawaban dan kategori tindak pidana, syarat 

diversi, pihak-pihak yang terlibat dalam diversi serta prosedur diversi. 

Selanjutnya, pada sub bab terakhir menguraikan hubungan antara diversi dengan 

diskresi dalam penegakan hukum pidana.  

A. Kepentingan Terbaik Anak (The Best Interest of the Child) 
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Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) diatur dalam 

ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang berbunyi: “Dalam semua 

tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga kesejahteraan sosial, Pemerintah atau badan-badan legislatif, kepentingan 

terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.”  

United Nation Convention of the Rights of the Child (UNRC) tidak 

memberikan definisi mengenai kepentingan terbaik. Namun, John Eekelaar 

memberikan definisi mengenai kepentingan terbaik sebagai berikut
1
 : 

Basic interest, for example of physical, emotional and  

intellectual care development interests, to enter adulthood as far 

as possible without disadvantage; autonomy interest, especially 

the freedom to choose a lifestyle of their own. It would be 

logically possible to have framed the Convention on the Rights 

of the Child as a list of duties owed by adults to children. But 

that would have revealed a negative, suspicious, view of human 

nature; it would have seen people as servile, responding best to 

restraint and control. 

 
Kemudian, Alston juga memberikan argumen mengenai Pasal 3 ayat (1) 

Konvensi Hak Anak. Ia memberikan 3 (tiga) kewenangan yang berkaitan dengan 

hak-hak anak yang dinyatakan bahwa : 

 Alston has argued that Article 3(1) has three roles to play in 

relation to children’s rights. It can ‘support, justify or clarify a 

particular approach to issues arising under the Convention’.  As 

such it would then be ‘an aid to construction as well as an 

element which needs to be taken fully into account in 

implementing other rights. As just indicated, the Committee on 

the Rights of the Child certainly emphasises this role. Second, it 

is a ‘mediating principle which can assist in resolving conflicts 

between different rights where these arise within the overall 

framework of the Convention’. This may be so but it hardly 

assists because so much will depend upon the values of the 

                                                           
1
  Michael Freeman, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of 

the Child, Martinus Nijhoff Publishers  of  the London University, 2007, h.27. 
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persons undertaking the mediation and upon what aspects of the 

Convention they accord most importance to. The third role – 

identified by Stephen Parker – sees the best interests principle 

as a basis for evaluating the laws and practies of States Parties 

where the matter is not governed by positive rights in the 

Convention.
2
 

 

Penulis berargumen untuk setuju dengan 3 (tiga) kewenangan yang telah 

disebutkan. Kewenangan ini menjadi dasar untuk menjawab dan menganalisis isu 

hukum tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan 

dengan hukum melihat setiap kepentingan-kepentingan terbaik anak, baik itu anak 

pelaku maupun anak korban harus setara. Kemudian, isu hukum tersebut 

diselesaikan melalui suatu pendekatan khusus yang tidak melalui sistem peradilan 

pidana anak, sehingga menghindari stigma terhadap anak. Serta kepentingan 

terbaik anak ini juga menjadi dasar untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah 

demi terwujudnya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Keputusan-

keputusan yang dibuat oleh Pemerintah, Legislator maupun badan-badan yang 

menangani perkara anak untuk memperhatikan kepentingan dasar seorang anak. 

Bahwa kepentingan dasar seorang anak ini menjadi pertimbangan utama agar 

tercapai hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang.  

 

B. Kebijakan Penal dan Non-Penal  

 

Istilah kebijakan menurut Barda Nawawi Arief, diambil dari istilah Policy 

(Inggris) atau Politiek (Belanda). Kemudian Barda Nawawi Arief mengartikan 

Policy dengan mengutip pendapat Robert E. Mayer dan Ernest Greenwood 

sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling 

                                                           
2
 Ibid., h. 32. 
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efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.
3
  Kebijakan di 

dalam menangani masalah kejahatan atau lebih dikenal dengan kebijakan kriminal 

(Criminal Policy). Menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan kriminal (Criminal 

Policy) adalah “Criminal policy is the rational organization of the social reaction 

to crime”.
4
  

Menurut G. Peter Hoefnagels ada 3 (tiga) upaya penanggulangan kejahatan 

yang dapat ditempuh dengan  penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana 

dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 

lewat mass media. Untuk upaya penanggulangan kejahatan yakni penerapan 

hukum pidana merupakan upaya penal sedangkan untuk pencegahan tanpa pidana 

dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 

lewat  mass media merupakan upaya non penal.
5
 Sehingga secara garis besar 

upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 

melalui upaya penal dan upaya non penal. Upaya / kebijakan penal (penal policy) 

menikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) 

sesudah kejahatan terjadi, sedangkan untuk upaya non penal (non penal policy) 

menitberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) 

sebelum kejahatan terjadi.
6
  

Menurut Penulis kebijakan penal (penal policy) mempunyai sisi kelemahan 

dan kelebihannya. Kelemahannya ialah pertama, kebijakan penal (penal policy) 

bukan merupakan cara untuk menyelesaikan atau mengurangi kejahatan. Kedua, 

kebijakan penal (penal policy) belum mampu mengatasi faktor kondusif 

                                                           
3
 Banda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru), Penerbit Kencana, Jakarta, 2008, h. 26. 
4
  Ibid., h. 1. 

5
  Ibid., h. 45-46. 

6
  Ibid., h. 46. 
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timbulnya kejahatan. Ketiga, menurut S. R. Brody, dari sembilan penelitian 

mengenai pemidanaan yang diamatinya, lima diantaranya menyatakan bahwa 

lamanya waktu yang dijalani di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada 

adanya penghukuman kembali.
7
 Untuk kelebihannya yang pertama adanya sanksi 

mengikat dari suatu kejahatan. Kedua, adanya pengaturan yang jelas mengenai 

kejahatan yang dilakukan.  

Sedangkan kelemahan dari kebijakan non penal (non penal policy) pertama, 

bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada individu atau diri seseorang. 

Artinya adalah seseorang yang tidak/ kurang menyadari arti pentingnya 

pencegahan kejahatan, tetapi membiarkan unsur-unsur kejahatan dapat terjadi 

dalam masyarakat. Kelebihannya ialah dapat mencegah faktor-faktor kondusif 

penyebab terjadinya kejahatan, dapat menggali lebih dalam motif dari pelaku 

kejahatan. Dengan demikian, tujuan akhir dari adanya kebijakan kriminal 

(Criminal Policy) ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat. 

 

C. Restorative Justice 

 

Eksistensi restorative justice merupakan suatu upaya untuk menangani 

tindak pidana yang diselesaikan melalui kebijakan penal. Istilah restorative justice 

berasal dari kata “restore” yang artinya memperbaiki. Landasan lahirnya model 

restorative adalah dampak dari lahirnya filosofi pemidanaan yang baru dikenal 

sebagai restorative justice atau Keadilan Restoratif. Restorative justice ini muncul 

                                                           
7
  Ibid., h. 56. 
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pada era tahun 1960, dalam upaya penyelesaian perkara pidana.
8
 Berbeda dengan 

pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan 

ini menikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan 

masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.
9
 Dalam perspektif 

restorative justice, keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan 

masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, 

masyarakat, dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan 

penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.
10

 Helen Cowie dan Dawn 

Jeniffer (2007) mengidentifikasikan aspek-aspek utama restorative justice sebagai 

berikut 
11

: 

1) Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima 

kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan; 

2) Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul 

tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, 

tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara pelaku 

kriminal yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain; 

3) Reintegrasi, pada tingkatya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan 

orang tua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka 

belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami 

dampak perilaku mereka terhadap orang lain. 

                                                           
8
 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan 

Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana), Disertasi, 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juni 2009, h. 125. 
9
  Ibid. 

10
 Ibid., h. 3. 

11
 Helen Cowie & Dawn Jeniffer, sebagaimana dikutip oleh Hadi Supeno, Kriminalisasi 

Anak Tawaran Kriminalisasi Anak Radikal Peradilan Anak tanpa pemidanaan, Gramedia: Jakarta, 

2010, h. 203. 
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Restorative justice bukan saja berbicara soal fungsi perbaikan atas 

kerusakan yang timbul dari suatu penyelesaian perkara pidana, tetapi juga tentang 

keadilan. Keadilan dalam konteks restorative justice mengandung 2 (dua) 

pengertian yaitu pengertian keadilan dalam perspektif etis dan yuridis.
12

 Keadilan 

etis, merujuk kepada konsep “equality”, “fair trial” yang mengacu pada 

keseimbangan moral tentang kebenaran dan kesalahan, keuntungan dan beban dari 

para pihak. Keseimbangan diwujudkan dengan upaya perbaikan melalui sejumlah 

ganti rugi atau kompensasi lain dalam upaya penyembuhan atau perbaikan atas 

kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan.
13

 Keadilan yuridis 

atau keadilan hukum yang disejajarkan dengan jaminan atau kepastian hukum 

(legalitas). Restorative Justice dalam pelaksanaannya harus tetap menghormati 

hukum yang berlaku, termasuk didalamnya adalah hasil proses yang ada dan 

pelaksaannya. Pendekatan dengan restorative justice tidak dapat dilaksanakan 

selama masih bertentangan dengan sistem hukum dan aturan perundang-undangan 

yang berlaku.
14

  

Dalam pendekatan restorative justice, terdapat 3 (tiga) pilar yang menjadi 

titik perhatian perkara dan diharapkan menjadi sentral dalam penyelesaian suatu 

perkara pidana adalah korban, pelaku dan masyarakat. Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Basic Principle on the use of Restorative 

Justice Programmes in Criminal Matters sebagai landasan penerapan restorative 

justice. Panduan ini didalamnya berisi asas-asas atau prinsip dasar yang harus 

dimiliki untuk dapat menyebut suatu program menggunakan pendekatan 

restorative justice. Asas-asas dan prinsip-prinsip dasar ini meliputi asas-asas atau 

                                                           
12

  Eva Achjani Zulfa, Op.Cit., h. 43. 
13

  Ibid., h. 44. 
14

  Ibid. 



17 
 

 
 

prinsip dasar yang harus dipenuhi para pihak pengguna pendekatan restorative 

justice yaitu pelaku, korban dan masyarakat sebagai pilar penyelenggaraan 

keadilan restoratif serta lembaga lain yang mewadahi penggunaan pendekatan ini 

baik secara formal yaitu sistem peradilan pidana atau informal yang dapat 

dilaksanakan lembaga lainnya.
15

 Basic Principle merumuskan sejumlah prinsip 

kunci yang harus ditaati dalam penyelenggaraan progam yang menggunakan 

pendekatan restorative justice yang meliputi:
16

  

a) Korban yaitu yang teridentifikasi dan sukarela untuk berpartisipasi dan 

mendapat kesempatan untuk benar-benar mengungkapkan hak-hak serta 

tuntutannya. 

b) Pelaku yaitu yang menerima kesalahan dan berkeinginan untuk bertanggung 

jawab. 

c) Partsipasi masyarakat selama proses pemulihan berlangsung. 

Di samping prinsip-prinsip tersebut, Basic Principle juga mensyaratkan beberapa 

asas sebagai prasyarat yaitu; non diskriminasi, aksebilitas kepada lembaga atau 

instansi terkait, perlindungan kepada kelompok rentan dalam proses, aksesibilitas 

untuk memilih metode konvensional bagi pemecahan masalah/penyelesaian 

perkara (termasuk melalui institusi pengadilan), perlindungan khusus harus 

diberikan terhadap informasi yang harus dirahasiakan sebelum pengadilan, 

penghormata terhadap kepentingan individu dan perlindungan hak-hak sipil, 

perlindungan terhadap keamanan individu.
17

 

Secara teoretis, terdapat 3 (tiga) model yang menempatkan hubungan 

restorative justice dengan sistem peradilan pidana yaitu sebagai bagian dari sistem 

                                                           
15

  Ibid., h. 207. 
16

  Ibid., h. 207-209. 
17

  Ibid., h. 209. 
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peradilan pidana, di luar sistem peradilan pidana melalui lembaga/institusi lain di 

luar sistem dan ketiga di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan 

pihak penegak hukum.
18

  

Konsep restorative justice yang telah diuraikan berkaitan dengan isu hukum 

yakni Pasal 9 ayat (2) UU SPPA menggunakan pendekatan restorative justice. Hal 

ini didasarkan dengan adanya ketentuan korban dan/atau keluarga anak korban, 

serta pelaku dan/atau keluarganya. Mengacu pada model hubungan restorative 

justice dengan sistem peradilan pidana, maka pada UU SPPA restorative justice 

merupakan bagian dari sistem peradilan pidana anak. Hal ini didasarkan pada 

ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU SPPA yang berbunyi: “Sistem peradilan pidana 

anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.” 

Hubungan antara restorative justice dan diversi adalah untuk melakukan 

restorative justice diperlukan diversi atau pengalihan perkara secara informal. 

Namun, diversi yang dilakukan bisa juga tidak berkaitan dengan restorative 

justice dilihat dari kategori tindak pidananya dikarenakan subyek dari restorative 

justice ialah adanya korban, pelaku dan juga masyarakat sementara diversi bisa 

dilakukan jika terdapat tidak terdapat korban tetapi pelaku yang adalah anak. 

Pendekatan restorative justice  dalam UU SPPA menekankan pada kategori 

tindak pidana dengan adanya korban yang dilakukan melalui diversi. Tindak 

pidana dengan adanya korban ini tidak diuraikan jenis tindak pidana apa saja yang 

termasuk di dalamnya. Penulis mencoba untuk menguraikan jenis tindak pidana 

dengan adanya korban ialah tindak pidana penganiayaan, tindak pidana pencurian 

dan tindak pidana perbuatan curang. Dasar pertimbangan Penulis menguraikan 

                                                           
18

 Ibid., h. 180. 
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jenis tindak pidana ini karena jenis tindak pidana ini menimbulkan korban dan 

ancaman penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun yang artinya dapat dilakukan 

diversi. Adapun bunyi dari tiap Pasal untuk jenis tindak pidana ini. 

Pasal 351 ayat (1) KUHP “Penganiayaan diancam dengan 

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” 

Pasal 351 ayat (2) KUHP “Jika perbuatan mengakibatkan luka-

luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun.” 

Pasal 353 ayat (1) KUHP “Penganiayaan dengan rencana lebih 

dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun.” 

Pasal 362 KUHP “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang 

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud 

untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena 

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 

pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” 

Pasal 378 KUHP “Barangsiapa dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, 

dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan 

menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu 

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan 

piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling 

lama empat tahun.” 

 

Dalam proses pelaksanaan restorative justice, maka aparat penegak hukum 

memberitahukan dan menawarkan penyelesaian tindak pidana ini kepada pihak-

pihak yang terlibat.
19

 Aparat penegak hukum menawarkan kepada kedua pihak 

dikarenakan sifat dari restorative justice ini adalah sukarela yang artinya pihak-

pihak yang berperkara sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui 

pendekatan restorative justice. Bila kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan 

perkara ini melalui pendekatan restorative justice maka akan dilakukan, namun 

                                                           
19

 Pasal 14 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1)  Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum 

Berumur 12  Tahun (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5732). 
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bila salah satu pihak tidak setuju maka perkara tindak pidana ini akan dilanjutkan 

pada proses selanjutnya dan diversi dinilai gagal. Dalam pelaksanaan restorative 

justice, aparat penegak hukum bertindak sebagai fasilitator.
20

  

Menurut Penulis, aparat penegak hukum bertindak sebagai fasilitator 

memang benar dikarenakan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana ini 

dibutuhkan orang/lembaga yang bisa menjadi penengah untuk mendengar 

pendapat dari kedua belah pihak. Namun, sisi kelemahannya aparat penegak 

hukum tidak mempunyai kewenangan untuk bisa menyelesaikan perkara tindak 

pidana ini. Sehingga bisa saja salah satu pihak menjadi dominan dari pihak yang 

lain. Oleh sebab itu, menurut Penulis aparat penegak hukum memerlukan 

kewenangan untuk bisa menyelesaikan perkara tindak pidana ini yaitu dengan 

diskresi hanya saja diskresi yang dimiliki relatif kecil daripada diskresi yang 

dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan tindak pidana tanpa 

korban. 

Selain adanya restorative justice dikenal juga Keadilan Bermartabat. 

Menurut Prof. Teguh Prasetyo, yang mencetuskan Keadilan Bermartabat dalam 

perspektif teori hukum ialah sebagai berikut :
21

 

Tujuan hukum dari adanya keadilan bermartabat ialah keadilan 

secara sistemik. Pancasila merupakan falsafah bangsa dalam 

perspektif hukum berarti bahwa Pancasila sebagai landasan untuk 

menilai suatu keadilan. Keadilan hukum dalam perspektif  

Pancasila adalah keadilan yang dilandasi oleh sila kedua yaitu 

kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka, dapat disimpulkan 

                                                           
20

  Pasal 16 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum 

Berumur 12  Tahun (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5732). 
21

Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Penerbit Nusa 

Media, Bandung, 2015, h. 103 – 109. 
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bahwa keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia 

adalah keadilan yang memanusiakan manusia. Keadilan 

berdasarkan sila kedua Pancasila itu dapat disebut sebagai 

keadilan bermartabat. Keadilan yang bermartabat yaitu meskipun 

seseorang bersalah secara hukum namun tetap harus diperlakukan 

sebagai manusia. Demikian pula, keadilan bermartabat adalah 

keadilan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta 

menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang 

dijamin hak-haknya. Makna keadilan bermartabat yaitu keadilan 

yang berdimensi spiritualitas baru kemudian keadilan yang 

bersifat kebendaan. Oleh sebab itu, sumber keadilan dari keadilan 

bermartabat ialah titik temu antara arus atas yakni pemikiran 

Tuhan dan arus bawah yakni Volksgeist Bangsa Indonesia dalam 

Pancasila.  

Keadilan bermartabat ini menikberatkan pada memanusiakan manusia 

seperti yang tertuang dalam sila ke-2 Pancasila. Kaitannya dengan isu hukum 

yang sedang dikaji, maka Keadilan bermartabat melihat anak sebagai pelaku 

diperlakukan secara adil dan tetap menjunjung hak-hak anak meskipun anak 

tersebut telah melakukan tindak pidana, begitupun juga dengan menjunjung hak 

yang dimiliki oleh korban. Sehingga kepentingan dari pelaku dan korban menjadi 

adil dan setara. 

 

D. Diversi 

 

1. Sejarah dan Pengertian Diversi 

 

Diversi atau diversion pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada 

laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana 

Australia (President Crime Commission) di Amerika Serikat pada tahun 1960. 

Sebelum dikemukakannya istilah diversi, praktek pelaksanaan yang berbentuk 
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seperti diversi ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak 

(children’s courts) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana 

formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (police cautioning).  

Prakteknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 

diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.
22

 Saat itu ketentuan 

diversi dimaksudkan untuk mengurangi jumlah anak yang masuk ke peradilan 

formal. 

Istilah diversi di Indonesia dimunculkan dalam perumusan hasil seminar 

nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas  

Padjajaran Bandung pada tanggal 5 Oktober 1996. Dalam  perumusan hasil 

seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati antara lain “diversi” yaitu 

kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/ tidak meneruskan 

pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan 

di muka sidang.
23

 

Pengertian diversi (diversion) menurut Black’s Law Dictionary adalah : 

A turning aside or altering the natural course or route of a 

thing. The term is chiefly applied to the unauthorized change or 

alteration of a water course to the prejudice of a lower riparian, 

or to the unauthorized use of funds. 

 

Sedangkan pengertian diversion program (program diversi) menurut Black’s Law 

Dictionary adalah : 

A disposition if a criminal defendant either before or after 

adjudication of guilt in which the court directs the defendant to 

                                                           
22

 Kenneht Folk, Early Intervention : Diversion and Youth Conferencing, A national of 

review of a current approach to diverting juvenile from the criminal justice system. 

Australia:Canberra. Commonwealth of Australia. Government Attorney-general’s Departement, 

h.3. Sebagaimana dikutip dalam Marlina, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice 

dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan), h.150. 
23

 Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju,1997, 

h.201. Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahyudi, Op.Cit., h.58. 
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participate in a work or educational program as part of a 

probation. 

 

Pengertian diversi menurut Jack E. Bynum dalam bukunya Juvenile Delinquency 

a Sociological Approch, yaitu: “diversion is an attempt to divert or channel out, 

youthful offenders from the juvenile justice system”.
24

 

Pengertian diversi di Indonesia dapat dilihat dalam dokumen manual 

pelatihan untuk polisi. Manual pelatihan untuk polisi menyebutkan adalah 

pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak 

pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.
25

 

Kemudian menurut M. Nasir  Jamil dalam bukunya Anak Bukan Untuk Dihukum; 

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak 

yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses 

pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/ 

terdakwa/ pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi 

oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing 

Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.
26

   

 

Menurut Marlina dalam bukunya Peradilan Pidana Anak di Indonesia, pengertian 

diversi sebagi berikut: 

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk 

menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal 

untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (protection and 

rehabilitation)  kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah 

anak menjadi pelaku kriminal dewasa.
27

 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa diversi adalah upaya atau cara 

untuk mengalihkan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari 
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 Kenneht Folk, Op.Cit. 
25

  Apong Herlina dkk, Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum 

Manual Pelatihan untuk Polisi, Jakarta: POLRI-UNICEF,2004, h.330. Sebagaimana dikutip dalam 

Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di 

Indonesia, h.58. 
26

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

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h.137. 
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sistem peradilan pidana secara formal ke sistem peradilan informal 

dengan melibatkan aparat penegak hukum. 

 

2. Sumber-Sumber Pengaturan Diversi 

 

a. The Beijing Rules 

1) Latar Belakang 

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai generasi penerus bangsa ini, anak 

memiliki peran strategis untuk menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa 

mendatang. Peran strategis yang dimiliki oleh anak telah melahirkan berbagai 

macam gagasan mengenai hak anak. Gagasan awal mengenai hak anak dicetuskan 

oleh Eglantyne Jebb, seorang aktifis wanita yang menyusun 10 (sepuluh) butir 

pernyataan tentang hak anak atau rancangan Deklarasi Hak Anak (Declaration of 

The Rights of The Child) yang kemudian pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga  

Save The Children Fund International Union.
28

 Deklarasi hak anak tersebut 

kemudian pada tahun 1924 diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-

Bangsa atau lebih dikenal dengan Konvensi Jenewa.
29

 Pada tahun 1959, Majelis 

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) kembali 

                                                           
28

 Supriyadi Eddiyono, Pengantar Konvensi Hak Anak, ELSAM, Jakarta, 2005, h. 1. 

Sebagaimana dikutip dalam Muhammad Bonar, Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara 

pidana anak melalui pendekatan Restorative Justice oleh Penyidik, Skripsi, Universitas Indonesia, 

Indonesia, 2013, h. 2-3, http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S45641-, dikunjungi pada 

tanggal 28 Februari 2016 pukul 11:23. 
29
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mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak yang merupakan deklarasi 

internasional kedua bagi hak anak.
30

  

Selanjutnya, dalam konsideran The Beijing Rules menjabarkan latar 

belakang munculnya aturan ini sebagai berikut : 

Pada tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 5 September 

1980, Kongress PBB Ke-enam tentang Pencegahan Kejahatan 

dan Tindakan Terhadap Pelanggar bertemu di Caracas, 

Venezuela menetapkan beberapa prinsip-prinsip dasar yang 

hendaknya tercermin dalam seperangkat aturan untuk 

dikembangkan bagi peradilan anak sehingga dapat melindungi 

hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Aturan-aturan 

ini bisa berfungsi sebagai bentuk atau pola bagi negara-negara 

anggota dalam menangani pelaku anak. Pada tahun berikutnya, 

lembaga ini merumuskan rancangan peraturan yang bekerja 

sama dengan lembaga penelitian pertahanan, lembaga kedaeraan 

dan kepaniteraan negara-negara berserikat. Kemudian, pada 

tanggal 14 sampai dengan 18 Mei 1984, dilanjutkan dengan 

pertemuan Kongress  PBB Ke-tujuh tentang Pencegahan 

Kejahatan dan Tindakan Terhadap Pelanggar, diamandemen dan 

disepakati di Beijing China. Kemudian tahun 1985, Dewan 

Ekonomi dan Sosial mengemukakan United Nation Standard 

Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the 

Beijing Rules) kepada Kongres dan  disepakati pada  6 

September 1985 oleh Kongres, yang direkomendasikan kepada 

Majelis Umum untuk diadopsi. Kemudian aturan ini diadopsi 

pada tanggal 29 November, ditambahkan keputusan 40/33. 

Peraturan ini disesuaikan dengan tujuan dan semangat dari 

sistem peradilan anak di dunia yaitu sistem dengan pengaturan 

nasional yang beraneka ragam dan stuktur hukum- menerapkan 

apa yang ditetapkan menjadi prinsip umum dan praktek dalam 

peradilan anak. 

 

 

2) Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak  

Prinsip – prinsip mengenai sistem peradilan pidana anak yaitu sebagai 

berikut : 

i. Non diskriminasi, terdapat dalam Rule 2 The Beijing Rules  “.... without 

distinction of any kind, for example as to face, colour, sex, language, 

                                                           
30
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religion, political or other opinions, national or social origin, property, 

birth or other status.” 

ii. Kesejahteraan anak, terdapat dalam Rule 5 The Beijing Rules yang berbunyi 

“the juvenile justice system shall emphasize the well-being of the 

juvenile....”.  

iii. Proporsionalitas, terdapat dalam Rule 5 The Beijing Rules yang berbunyi 

“.... and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be 

in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence.” 

iv. Melindungi kepentingan anak, terdapat dalam  Rule 8 The Beijing Rules 

yang berbunyi “in principle, no information that may lead to the 

identification of a juvenile offender shall be published.” 

v. Penjara merupakan upaya terakhir, terdapat dalam Rule 13.1 The Beijing 

Rules “detention pending trial shall be used only as a measure of last resort 

and for the shortest possible period of time.” 

 

 

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 

1) Latar Belakang 

Eksistensi  munculnya UU SPPA ini merupakan perubahan terhadap 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran 

Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran negara Nomor 3668, dan 

untuk selanjutnya disingkat UU Pengadilan Anak). Tujuan dari UU Pengadilan 

Anak ialah untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan 
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hukum agar anak dapat menyosong masa depannya yang masih panjang serta 

memberi kesempatan kepada anak agar melalui manusia yang mandiri, 

bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa 

dan negara.
31

 Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai obyek dan 

perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan 

anak. Selain itu juga, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak sesuai dengan 

kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum komprehensif memberikan 

perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
32

 Oleh sebab 

itu, perlu adanya perubahan paradigma dalam memberikan perlindungan khusus 

bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu dengan cara di amandemen UU 

Pengadilan Anak. Sehingga tahun 2012, Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (DPR RI) bersama dengan Presiden Republik Indonesia menetapkan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

(UU SPPA). 

Tujuan dari UU SPPA ini ialah mewujudkan peradilan yang benar-benar 

menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum sebagai penerus bangsa.
33

 Substansi yang paling mendasar dalam 

UU SPPA mengenai keadilan restoratif dan diversi yang tidak diatur di dalam UU 

Pengadilan Anak. Keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk 

menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat 
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  Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668).  
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menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan 

diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.
34

  

 

2) Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak 

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 

yaitu
35

 : 

i. Perlindungan; 

ii. Keadilan; 

iii. Non diskriminasi; 

iv. Kepentingan terbaik anak; 

v. Penghargaan terhadap pendapat anak; 

vi. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; 

vii. Pembinaan dan pembimbingan anak; 

viii. Proporsional; 

ix. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan 

x. Penghindaran pembalasan. 

 

3. Pengaturan Diversi 

 

a. The Beijing Rules 

1) Pengertian dan Tujuan Diversi 

Menurut peraturan internasional yakni The Beijing Rules diversi diatur 

dalam Rule 11 dan Rule 17.4. Dalam commentary Rule 11.1  dinyatakan bahwa 
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“diversion, involving removal from criminal justice processing and frequently, 

redirection to community support services.” Tujuan diversi juga dinyatakan dalam 

commentary Rule 11.1 yaitu “to hinder the negative effects of subsequent 

proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of 

conviction and sentence)”. 

 

2) Subyek Diversi 

Subyek diversi adalah pelaku anak (juvenile offender) yang didefinisikan 

dalam Rule 2.2 (c) yaitu “a juvenile offender is a child or young person who is 

alleged to have committed or who has been found to have committed an offence.” 

The Commentary Rule 2.2 yang berbunyi “.... this makes for a wide variety of 

ages coming under the definition of “juvenile”, ranging from 7 years to 18 years 

or above” memberikan batasan yang dapat dikatakan seorang anak jika berusia 7 

(tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sementara untuk usia 

pertanggungjawaban pidana oleh pelaku anak pada Rule 4.1 The Beijing Rules 

tidak memberikan standar minimal usia pelaku anak hanya dinyatakan bahwa : 

In those legal system recognizing the concept of the age of 

criminal responsibility for juveniles,the beginning of that age 

shall not be fixed at too low an age level, bearing in mind the 

facts of emotional, mental and inttectual maturity. 

 

Selain usia pertanggungjawaban pidana, kategori yang lain ialah tindak 

pidana yang dapat dilakukan diversi. Kategori tindak pidana untuk dapat 

dilakukan diversi merupakan tindak pidana yang tidak serius dan tindak pindak 

yang tidak dibatasi pada kasus-kasus kecil atau tindak pidana yang bersifat serius. 

Untuk tindak pidana yang bersifat tidak serius, maka tidak akan dirujukan pada 

Dinas Sosial, seperti dalam commentary Rule 11.1 dinyatakan bahwa “.... thus, 
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diversion at the outset and without referral to alternative (social) services may be 

the optimal response. This is especially the case where the offence is of a non-

serious nature.” 

Sedangkan untuk tindak pidana yang tidak dibatasi pada kasus-kasus kecil, 

dalam commentary Rule 11.2 dan Rule 17.4 The Beijing Rules dinyatakan bahwa : 

Rule 11.2 “Diversion may be used at any point of decision-

making- by the police, the prosecution or other agencies such as 

the court, tribunals, boards or councils. It may be exercised by 

one authority or several or all authorities, according to the rules 

and policies of the respective systems and in line with the 

present rules. It need not necessarily be limited to petty cases, 

thus rendering diversion an important instrument.” 

Rule 11.4 “recommends the provision of viable alternatives to 

juvenile justice processing in the form of community based 

diversion. programmes that involve settlement by victim 

restitution and those that seek to avoid future conflict with the 

law through temporary supervision and guidance are especially 

commended. the merits of individual cases would make 

diversion appropriate, even when more serious offences have 

been committed (for example first offence, the act having been 

committed under peer pressure).” 

 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kategori tindak pidana The 

Beijing Rules tidak menguraikan secara spesifik jenis dari tindak pidana 

yang bersifat tidak serius maupun jenis tindak pidana yang bersifat 

serius. 

 

3) Syarat Diversi 

Syarat untuk melakukan diversi yakni adanya persetujuan dari anak pelaku 

atau orang tuanya atau walinya. Rule 11.3 menyatakan bahwa : “any diversion 

involving referral to appropriate community or other services shall require the 

consent of the juvenile, or her or his parents or guardian”. Kemudian dalam 

Commentary Rule 11.3 dijelaskan bahwa “stresses the important requirement of 
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securing the consent of the young offender (or the parent or guardian).” Syarat 

ini memperhatikan bahwa anak yang menjadi pelaku tindak pidana seharusnya 

diberikan informasi yang memadai dari pilihan diversi serta konsekuensi dari 

diversi yang dilakukan maupun dari penolakan persetujuan seorang anak. Rule 

11.3 The Beijing Rules ini menggarisbawahi bahwa care should be taken to 

minimize the potential for coercion and intimidation at all levels in the diversion 

process. 

 

4) Pihak-Pihak yang Melakukan Diversi 

Pihak-pihak yang terlibat dalam diversi ialah Polisi, Penuntut Umum, 

Hakim atau lembaga lainnya yang menangani kasus-kasus anak, masyarakat, 

pelaku anak, korban dan keluarga. 

 

5) Prosedur Diversi 

Dalam aturan The Beijing Rules, tidak dijelaskan mengenai prosedur diversi 

secara rinci. Namun, Penulis mencoba untuk menguraikan prosedur diversi 

sebagaimana diatur dalam The Beijing Rules. Pada saat penangkapan atau 

penahanan anak, orang tuanya harus segera untuk diberitahu. Diversi dilakukan 

oleh Polisi, Jaksa, Hakim atau lembaga lain yang menangani kasus anak dapat 

mengambil keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan tindak pidana 

anak ini. Penegak Hukum atau lembaga lain yang menangani kasus anak ini 

mempunyai diskresi untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan perkara anak ini. 

Untuk mempermudah penentuan diskresi dari kasus anak, maka upaya yang 

dilakukan ialah program masyarakat seperti pengawasan dan bimbingan 
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sementara, ganti kerugiam dan ganti rugi kepada korban. Ketika perkara pelaku 

anak belum dialihkan atau dilakukan diversi maka pelaku anak ditangani oleh 

pejabat yang berwenang berdasarkan prinsip-prinsip peradilan yang adil.
36

 

 

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 

1) Pengertian dan Tujuan Diversi 

Pasal 1 angka 7 UU SPPA mendefinisikan diversi adalah pengalihan 

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. 

Tujuan diversi diatur di dalam Pasal 6 UU SPPA yakni mencapai perdamaian 

antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, 

menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat 

untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. 

 

2) Subyek Diversi 

Subyek dalam diversi ialah anak yang berhadapan dengan hukum. Anak 

yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak 

yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
37

 

Anak yang berkonflik dengan hukum atau sering disebut dengan anak pelaku 

(juvenile offender) berusia 12 tahun sampai dengan umur 17 tahun yang diduga 
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  Rule 14.1 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of 
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 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
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melakukan tindak pidana.
38

 Sehingga usia minimum pertanggunggjawaban anak 

ialah 12 (dua belas) tahun. Namun, untuk anak yang berusia di bawah 12 (dua 

belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka akan 

menyerahkannya kembali kepada orang tua/ wali atau mengikutsertakannya dalam 

program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau 

LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial.
39

 Sedangkan untuk 

usia anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak 

pidana ialah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
40

 Dengan adanya 

usia anak ini berkaitan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin 

muda usia anak, maka semakin tinggi prioritas diversi.  

Aspek usia ini berkaitan erat dengan kemampuan untuk bertanggung jawab 

terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sejalan dengan hal ini, menurut Geraldine 

Van Bueren bahwa “another basic principle enshrined in international law is that 

the concept of criminal responsibility should be related to the age which 

children are able to understand the consequences of their actions.”
41

 

Usia seseorang berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab yang 

mana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya asas Actus Non Facit Reum 

Nisi Mens Sit Rea atau lebih dikenal asas Geen Straf Zonder Schuld yang artinya 

tiada pidana tanpa kesalahan. Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak 
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  Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
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39
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selalu dapat dipidana tetapi melihat dari adanya kesalahan atau tidak. Hal ini juga 

berkaitan dengan alasan-alasan pemaaf dan alasan-alasan pembenar. Berkaitan 

dengan subyek dalam diversi adalah anak, maka anak yang belum mencapai usia 

yang telah ditetapkan tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab 

dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Menurut Mulyanto perbuatan 

pidana dan pertanggungjawaban pidana dibedakan yakni “dapat dipidananya 

perbuatan” (de strafbaarheid van het felt atau het verboden zijr in het feit) dengan 

“dapat dipidananya orang” (strafbaarheid van de persoon).
42

 Berkaitan dengan 

pendapat dari Mulyanto, maka pada zaman hukum pidana dahulu masih 

menggunakan dipidananya seseorang berdasarkan perbuatannya. Tetapi zaman ini 

mengalami perkembangan yakni dapat dipidananya seseorang berdasarkan orang 

yang melakukan. Apabila subyek tersebut adalah anak maka akan menjadi 

pertimbangan aparat penegak hukum untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan 

ke proses selanjutnya berdasarkan pada kepentingan terbaik anak. 

Selanjutnya, untuk jenis tindak pidana yang dapat dilakukan diversi dapat 

dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Pertama,  jenis tindak pidana yang dapat dilakukan 

oleh penyidik bersama dengan pelaku dan/ keluarganya. Jenis tindak pidana 

meliputi tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak 

pidana tanpa korban dan nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah 

minimum provinsi setempat.
43

 Kedua, jenis tindak pidana yang harus memerlukan 

kesepakatan korban dan/atau keluarganya. Untuk jenis tindak pidana ini, dalam 
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  M. Haryanto, Modul Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana. 
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Pidana Anak (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5332). 
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UU SPPA tidak menyebutkannya. Adanya kategori tindak pidana ini berkaitan 

dengan semakin rendah ancaman pidana, maka semakin tinggi prioritas diversi. 

 

3) Syarat diversi 

Penulis membagi syarat diversi menjadi 2 (dua) bagian yakni syarat untuk 

melakukan diversi dan syarat diversi dinilai berhasil. Syarat untuk melakukan 

diversi adalah dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana 

penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
44

 

serta adanya kesepakatan untuk melakukan diversi oleh anak pelaku dan/atau 

orang tua/walinya dan korban dan/atau orang tua/walinya.
45

 Sedangkan syarat 

diversi dinilai berhasil ialah menghasilkan kesepakatan diversi dan kesepakatan 

diversi dapat dilaksanakan.  

Syarat untuk melakukan diversi yakni adanya kesepakatan untuk melakukan 

diversi oleh anak pelaku dan/atau orang tua/walinya dan korban dan/atau orang 

tua/walinya, ini menurut Penulis hanya untuk kategori tindak pidana dengan 

adanya korban karena tindak pidana ini diselesaikan oleh pendekatan restorative 

justice yang sifatnya adalah voluntary. Sedangkan untuk kategori tindak pidana 

tanpa korban, aparat penegak hukum langsung mengupayakan diversi. 

 

4) Pihak-Pihak yang Melakukan diversi 

Diversi dilakukan dengan melibatkan anak pelaku (juvenile offender) dan 

orang tua/ walinya, anak korban dan/ atau orang tua/walinya, Pembimbing 
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 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332). 
45

  Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12  Tahun (Lembaran Negara Tahun 2015 

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5732). 
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Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial 

dan/atau masyarakat berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
46

 

 

5) Prosedur Diversi 

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa diversi wajib diupayakan 

pada semua tingkatan, maka berikut ini prosedur diversi pada masing-masing 

tingkatan : 

i. Tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 29 UU SPPA ; pelaku anak (juvenile 

offender) yang melakukan tindak pidana, maka Penyidik wajib melakukan diversi 

dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Kemudian, 

proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya 

diversi. Ada 2 bagian dalam hal proses diversi. Pertama, jika mencapai 

kesepakatan atau diversi berhasil, maka Penyidik menyampaikan berita acara 

diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat 

penetapan. Setelah menerima penetapan Penyidik menerbitkan penetapan 

penghentian penyidikan.
47

 Kedua, jika tidak mencapai kesepakatan atau diversi 

gagal, maka Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke 

Penuntut Umum (selanjutnya disingkat PU) dengan melampirkan berita acara dan 

laporan penelitian kemasyarakatan. 

ii. Tingkat Penuntutan, diatur dalam Pasal 42 UU SPPA ; diversi yang tidak 

berhasil pada tingkat penyidikan, maka dilanjutkan pada tingkat penuntutan yang 
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  Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5332). 
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  Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5332). 
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dilakukan oleh PU paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara 

dari Penyidik. Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Ada 2 

bagian dalam proses diversi. Pertama, jika mencapai kesepakatan atau diversi 

berhasil, maka PU menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi 

kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Setelah menerima 

penetapan, PU menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.
48

 Kedua, jika 

tidak mencapai kesepakatan atau diversi gagal, maka PU wajib menyampaikan 

berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan 

laporan hasil penelitian kemasyarakatan. 

iii. Tingkat Pengadilan, diatur dalam Pasal 52 UU SPPA ; Hakim wajib 

mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ada penetapan oleh Ketua 

Pengadilan Negeri sebagai Hakim. Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 

(tiga puluh) hari. Ada 2 bagian dari proses diversi. Pertama, jika mencapai 

kesepakatan atau diversi berhasil maka, Hakim menyampaikan berita acara diversi 

beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat 

penetapan. Kedua, jika tidak mencapai kesepakatan atau diversi gagal maka, 

perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. 

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau 

keluarga serta kesediaan pelaku anak (juvenile offender) dan keluarganya.
49

 Hasil 

dari kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain; perdamaian dengan atau 

tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/walinya, 
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  Ibid. 
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  Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5332). 
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keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan atau LPKS paling lama 3 (tiga) 

bulan atau pelayanan masyarakat.
50

 

 

E. Hubungan Antara Diversi dan Diskresi Dalam Penegakan Hukum 

Pidana 

 

1. Istilah dan Pengertian diskresi 

Dari segi bahasa, diskresi (discretion) adalah kebijaksanaan, keleluasaan, 

penilaian, kebebasan untuk menentukan. Discretionary berarti kebebasan untuk 

menentukan atau memilih, terserah kepada kebijaksanaan seseorang. 

Discretionary power to act: kebebasan untuk bertindak.
51

 

Istilah diskresi ini sering disebut dengan ermessen yakni 

mempertimbangkan, menilai, menduga atau penilaian, pertimbangan, dan 

keputusan. Istilah ini sering digunakan dalam  bidang pemerintahan, sehingga 

freis ermessen diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang 

bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan 

tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.
52

 

Secara konseptual, latar belakang munculnya tuntutan kebutuhan atas 

diskresi, baik pada ranah pemerintahan maupun yudisial adalah sama: sebuah 

tindakan harus dilakukan meskipun dalam situasi rules-nya membisu, tidak 
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  Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332). 
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 Ridwan, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, Penerbit FH UII Press, 

Yogyakarta, 2014, h. 123. 
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  Ibid., h. 124. 
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menyediakan suatu preskripsi (lacunae), atau sekurang-kurangnyanya tidak jelas 

atau kabur (vague).
53

 

Berdasarkan kamus hukum, diskresi adalah wewenang atau kekuasaan yang 

tidak terikat secara tegas pada peraturan, instruksi atau pengawasan; kehendak 

bebas pemerintah. Kemudian ada beberapa ahli hukum yang memberikan definisi 

diskresi antara lain Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi yakni “discretion is 

a power of authority conferred by law to act on the basis of judgement or 

conscience, and its use more an idea of morals than law.” (diskresi diartikan 

sebagai suatu kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang 

atau kuasa undang-undang untuk bertindak berdasar pertimbangan atau keyakinan 

sendiri, tindakan mana yang bersifat moral daripada hukum).
54

 

Kemudian J.B.J.M ten Berge dan kawan-kawan mengemukakan wewenang 

diskresi adalah wewenang publik yang penggunaannya berkenaan dengan 

kebebasan mengambil kebijakan dari organ pemerintah. Disini terletak pemberian 

wewenang pertimbangan bagi organ pemerintah sepanjang berkenaan dengan 

pelaksaan peraturan tertentu atau pengambilan keputusan.
55

 

Selanjutnya, Florence Heffron dan Neil McFeeley mengemukakan bahwa 

diskresi pemerintahan itu mengandung makna sebagai berikut : 

Allowing administrators to decide if, when, how, and against 

whom the laws and rules will be enforced. This administrative 

discretion is manigfied when legislature provides no or vague, 

meaningless standards which permit and require that 

administrators themselves must determine the substance and 
                                                           

53
  Khrisna Djaya Darumurti, Kekuasaan Diskresi Pemerintah, Penerbit PT Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2012, h. 2. 
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  Thomas J. Aaron, The Control of Police Discretion, Springfield: Charles C. Thomas, 

1960, h. IX, sebagaiamana dikutip oleh Johannes Gea, Diversi sebagai alternatif penyelesaian 

terbaik kasus anak berhadapan dengan hukum:analisis terhadap kasus 10 anak Bandara dan 

kasus Deli, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juni 2011, h. 65. 
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  Ridwan, Op.Cit., h. 127. 



40 
 

 
 

applicability of the laws. Choice is the essence of discretion and 

discretion is essence of administration. 

(Memperkenankan pemerintah untuk mengambil keputusan 

ketika, kapan, bagaimana dan terhadap siapa peraturan dan 

ketentuan itu akan diterapkan. Diskresi pemerintah itu diperluas 

ketika pembuat undang-undang tidak merumuskan standar atau 

standar yang samar atau tidak memiliki arti tegas yang 

membolehkan dan mengharuskan pemerintah menentukan 

sendiri substansi dan penerapan peraturan. Pilihan merupakan 

esensi diskresi dan diskresi adalah esensi administrasi). 

Indroharto menjelaskan konsep diskresi ini sebagai berikut :  

Kekuasaan diskresi (pouvir discretionair) ; kebebasan untuk 

melakukan penilaian dalam hukum adalah suatu situasi dimana 

pengambilan suatu keputusan pemerintahan itu tidak diatur oleh 

suatu peraturan hukum. Artinya instansi pemerintah yang 

bersangkutan itu dengan melihat pada situasi faktual yang ada 

dalam masyarakat, memiliki kebebasan untuk menentukan 

sendiri keputusan apa, kapan dan yang bagaimana yang akan ia 

keluarkan. Dengan singkat wewenang atau kekuasaan 

diskresioner ini mengandung 2 (dua) aspek pokok : pertama, 

kebebasan mengartikan atau menafsirkan ruang lingkup 

(modalitas) wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar 

wewenangnya (kebebasan menilai apa yang bersifat obyektif); 

kedua, kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara 

bagaimana dan kapan wewenang yang dimilikinya itu akan ia 

laksanakan (kebebasan menilai yang bersifat subyektif).” 

 

Kesimpulan diskresi menurut Penulis adalah kebebasan/kewenangan bagi 

aparat penegak hukum untuk membuat suatu keputusan yang mana keputusan 

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan keputusan 

tersebut tidak mengganggu ketertiban umum. 

 

2. Hubungan antara diversi dengan diskresi 

 

Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan kesejahteraan 

anak untuk memperoleh tumbuh kembang anak. Namun, seiring dengan 
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perkembangan teknologi dan arus globalisasi, maka anak-anak rentan terhadap 

lingkungan sekitarnya sehingga anak dapat melakukan perbuatan yang sebenarnya 

belum bisa dipertanggung jawabkannya. Oleh sebab itu, anak bisa berada di 

bawah sistem peradilan pidana anak yang akibatnya dapat mengganggu tumbuh 

kembah anak. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk perlindungan terhadap 

hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum masih diperlukan perhatian yang 

khusus. Upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum ialah diversi. 

Mengutip tujuan dari diversi pada The Beijing Rules ialah menghindari 

stigma terhadap anak, sehingga anak tidak mendapatkan cap/stigma yang buruk 

dari lingkungan sekitarnya. Diversi yang terjadi pada anak yang berhadapan 

dengan hukum memerlukan suatu diskresi. Diskresi yang dimiliki oleh aparat 

penegak hukum mampu untuk  tidak melanjutkan perkara anak yang berhadapan 

dengan hukum ke sistem  peradilan pidana anak. Sehingga ketika aparat penegak 

hukum menggunakan diskresinya dalam menangani perkara tindak pidana anak, 

maka dampaknya anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan hak yang 

dimilikinya. 

 

3. Pengaturan Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana 

 

Sebelum menjelaskan pengaturan diskresi dalam penegakan hukum pidana, 

maka seharusnya diberikan pemahaman mengenai subyek diskresi. Dalam 

penelitian ini, subyek diskresi pada penegakan hukum pidana ialah aparat penegak 

hukum yakni Polisi, Penuntut Umum dan Hakim. Mengutip pandangan dari 

Aronson bahwa “discretion designates power of fredom to judge and decide what 
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need to be done in a particular situation.” Aronson menggambarkan bahwa 

makna diskresi meliputi tindakan menginterpretasikan undang-undang, 

penggunaan kewenangan dan pilihan tindakan dari aparat penegak hukum. 

Tindakan untuk menginterpretasikan undang-undang merupakan kewenangan 

yang dilakukan oleh tingkat Kepolisiaan, Kejaksaan dan juga Kehakiman. 

Pembahasan mengenai penegakan Hukum Pidana berkaitan erat dengan 

sistem peradilan pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, ketika menjelaskan 

tentang sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem peradilan 

pidana yang diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan yaitu 

kekuasaan penyidikan (Kepolisian), kekuasaan penuntutan (Kejaksaan), 

kekuasaan mengadili (Pengadilan) dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana 

(Pemasyarakatan).
56

 

Upaya dalam menangani perkara tindak pidana anak yang berhadapan 

dengan hukum ini diperlukan diskresi bagi aparat penegak hukum untuk mencapai 

tujuan perlindungan anak. Berikut ini merupakan uraian mengenai dasar hukum 

dari diskresi bagi aparat penegak hukum serta deskripsi mengenai kewenangan 

aparat penegak hukum dalam melakukan diversi pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan 

Anak yang Belum Berumur 12  Tahun (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 

194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5732) yang selanjutnya disingkat PP 

No. 65 Tahun 2015 yang merupakan penjabaran diversi dalam UU SPPA. 

 

a. Tingkat Kepolisian 
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Menurut C.H.Niewhuis untuk melaksanakan tugas pokok, Polisi memiliki 2 

(dua) fungsi utama yaitu; pertama, fungsi preventif untuk pencegahan, yang 

berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-

lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, 

dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum 

dan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya 

yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan 

ketenteraman umum. Kedua, fungsi represif atau pengendalian, yang berarti 

bahwa Polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, 

menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk 

penghukuman.
57

 Sehubungan dengan pembagian tugas pokok Polisi, maka di 

dalam organisasi Kepolisian dibagi 2 (dua) macam Kepolisian sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawabnya. Pertama, Polisi administrasi atau Polisi keamanan 

atau Polisi Jalanan yang disebut juga service publique. Tugas polisi ini umumnya 

memberikan pelayanan umum, bantuan kepada masyarakat, menegakkan hukum 

yang bersifat mengatur baik dari pusat maupun daerah dan menjaga ketertiban. 

Kedua, Polisi peradilan atau Polisi rahasia/reserse yang tugas umumnya 

menegakkan hukum pidana, mencari pelaku, mengumpulkan bukti-bukti dan 

nantinya diproses di Pengadilan (menjalankan fungsi represif). 

Untuk membedakan tindakan Kepolisian yang bersifat preventif dan represif 

dalam kaitannya dengan letak diskresi itu, maka hal tersebut diatas sebagai 

pembagian umum tugas dalam organisasi Kepolisian. Dasar hukum yang dipunyai 

oleh Polisi dalam menggunakan diskresi terdapat dalam Ketentuan Pasal 18 ayat 
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Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, h. 42-43. 
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(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4168, dan untuk selanjutnya disingkat UU Kepolisian) yang berbunyi: 

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya 

sendiri.”  

Dengan demikian dapat dibedakan arti pembagian preventif-represif 

Kepolisian dalam arti organ dan dalam arti tindakan Kepolisian. Diskresi 

Kepolisian jelas dapat diberikan di seluruh bidang tugas Kepolisian baik dalam 

lingkup tugas-tugas preventif seperti Polisi Lalu Lintas maupun di dalam tugas-

tugas represif seperi Polisi Reserse, baik dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib 

(order maintenance) maupun dalam tugas-tugas penegakan hukum (law 

enforcement), hanya kadarnya yang mungkin agak berbeda.
58

 Selanjutnya, dalam 

Pasal 26 ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015 berbunyi 

Kesepakatan diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan melalui musyawarah 

yang dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan 

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator dan 

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta 

dihadiri oleh anak dan orang tua/walinya. 

 

Menurut Penulis, Pasal 26 ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015 ini tidak memberikan 

kewenangan Penyidik untuk menggunakan diskresinya terhadap perkara tindak 

pidana tanpa korban, padahal dalam Pasal 10 ayat (1) UU SPPA memberikan 

kewenangan bagi Penyidik untuk menyelesaikan perkara tindak pidana tanpa 

korban dengan menggunakan diskresinya. Hal ini terlihat dalam Pasal 10 ayat (1) 

UU SPPA dengan menggunakan kata “dapat”. Pasal 10 ayat (1) UU SPPA 
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berbunyi: “Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa 

pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian 

korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik....”  

Untuk mendukung pendapat Penulis, maka mengutip pandangan dari F.C.M.A 

Michiels yang membagi dua macam kebebasan (diskresi) sebagai berikut
59

 : 

“Kebebasan mengambil kebijakan itu dikemukakan ketika 

undang-undang tidak memberikan arahan kapan wewenang itu 

dilaksanakan atau kapan tidak dilaksanakan. Undang-undang 

tidak menentikan bahwa dalam kasus tertentu harus diterapkan 

dan pada kasus lainnya boleh tidak diterapkan. Oleh karena itu 

diungkapkan dengan ketentuan ‘dapat’. Kebebasan 

mempertimbangkan ditemukan ketika undang-undang memuat 

pengertian atau norma samar yang di dalam praktek harus 

diperinci, yang untuk pertimbangan itu organ pemerintah 

memperoleh kebebasan tertentu.” 

 

Sehingga jika ada norma pada PP yang bertentangan dengan norma pada 

UU maka yang digunakan adalah norma dalam UU didasarkan pada asas lex 

superior derogat legi inferior yakni peraturan yang tinggi mengesampingkan 

peraturan yang lebih rendah. Menurut hirarki peraturan perundang-undangan di 

Indonesia dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan 

hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari UUD NRI 1956, Ketetapan 

MPR, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

Tindakan diskresi sangatlah subyektif yaitu bergantung pada wisdom dari 

pemegang/penggunannya serta atas dasar pertimbangan case by case yang sangat 
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sulit digeneralisasi.
60

 Sehingga aparat penegak hukum yang bertindak diperlukan 

kehatian-hatian dalam menerapkan diskresi. Oleh sebab itu, diperlukan tolok ukur 

agar aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang dalam menerapkan 

diskresi.  

Sehubungan dengan pembagian tugas Polisi, maka James Q. Wilson 

menggambarkan bagaimana perbedaan diskresi yang diberikan oleh anggota 

Kepolisian atau petugas yang bersumber dari order maintenance dengan law 

enforcement. Wilson menyimpulkan ada 4 (empat) situasi diskresi yang 

digambarkan pada tiap-tiap situasi (kasus) menampakkan perbedaan-perbedaan 

tingkat diskresi yang diberikan oleh petugas itu. Perbedaannya dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini
61

: 

 

Nama Tabel : Perbedaan diskresi Kepolisian 

Sumber : Dikutip dari M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi 

(Diskresi Kepolisian) 

 Police invoked action Citizen invoked action 

Law Enforcement I II 

Order Maintenance III IV 

 

Pada kasus I, dijelaskan bahwa di bidang tugas Polisi represif atau law 

enforcement, perkara-perkara itu didapatkan oleh inisiatif Polisi sendiri (terutama 

perkara-perkara pidana ringan), pemberian tindakan diskresi pada tugas ini 

berskala relatif besar. 
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Pada kasus II, masih dalam lingkup tugas represif atau  law enforcement, tetapi 

perkaranya didapatkan atau dilaporkan/diadukan oleh warga masyarakat yang 

menghendaki agar perkara itu diproses. Disini pemberian diskresi pada si pelaku 

kejahatan relatif kecil. Namun demikian kewenangan Polisi untuk memberikan 

diskresi itu tetap ada biasanya pada kasus-kasus remaja.  

Pada kasus III, disini dalam lingkup bidang tugas preventif atau order 

maintenance, tetapi perkaranya ditemukan oleh petugas Polisi sendiri, maka 

kewenanganya pemberian diskresi disini juga relatif besar.  

Pada kasus IV, masih dalam lingkup bidang tugas preventif atau order 

maintenance, tetapi perkaranya dikehendaki oleh warga masyarakat agar dicegah 

terjadinya peristiwa yang akan mengganggu kedamaian, maka keleluasaan 

pemberian diskresi bagi petugas disini pun relatif besar.  

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perkara-perkara yang didapatkan 

oleh Polisi baik itu tugas preventif maupun tugas represif maka tindakan untuk 

menggunakan diskresi relatif besar. Sedangkan untuk perkara yang dilaporkan 

atau diadukan oleh warga maka diskresi Polisi relatif kecil. Namun, hal ini tidak 

menutup kemungkinan dalam kasus-kasus remaja Polisi menggunakan 

diskresinya yang relatif besar untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut. 

 

b. Tingkat Kejaksaan 

Kedudukan kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah 

satu sub-sistem hukum yang menjadi poros dan berada dalam satu kesatuan yang 

teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan sub-

sistem lainnya untuk mencapai tujuan dari hukum. 
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Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh 

Jaksa Agung yang diangkat oleh Presiden. Jaksa Agung dibantu oleh seorang 

Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda berdasarkan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran 

Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401, dan 

untuk selanjutnya disingkat UU Kejaksaan) yang juga mengisyaratkan bahwa 

lembaga kejaksaan Republik Indonesia berada pada posisi sentral dengan peran 

strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan berada diporos 

dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan 

serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan, sehingga 

lembaga kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (dominus litis), karena 

hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat 

diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut 

Hukum Acara Pidana.
62

 

Berkaitan dengan institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu 

kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak, maka ada 2 (dua) cara, yakni 

dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dan 

menerapkan asas oportunitas.
63

 Pertama, didasarkan pada ketentuan Pasal 140 

ayat (2) huruf (a) KUHAP yang mensyaratkan 3 (tiga) hal secara alternatif, yakni 

tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 

perkara ditutup demi hukum. Selanjutnya, perkara pidana tidak dilanjutkan 

dengan menerapkan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung 
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berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf C UU Kejaksaan yang berbunyi: “Jaksa 

Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi 

kepentingan umum”. 

Berkaitan dengan isu hukum yang telah dikemukakan bahwa pada UU 

SPPA tidak mengatur diskresi pada Penuntut Umum dalam menyelesaikan 

perkara tindak pidana anak melalui diversi. Sedangkan dalam Pasal 44 ayat (1) PP 

No. 65 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Penuntut Umum bertindak sebagai 

fasilitator untuk tindak pidana tanpa korban sama halnya dengan Penyidik. 

Menurut Penulis, tidak adanya diskresi yang diberikan kepada Penuntut Umum 

maka perkara tindak pidana yang dilakukan anak khususnya tindak pidana tanpa 

korban dapat memberatkan anak untuk melanjutkan ke proses selanjutnya dan 

tidak menutup kemungkinan anak dapat menjalani pidana penjara. Sehingga 

seharusnya peraturan perundang-undangan yang mengatur diversi sebagai upaya 

untuk menyelesaikan perkara anak didalamnya diberikan diksresi bagi aparat 

penegak hukum.  

Dalam praktik diskresi Jaksa mencakup diversi penuntutan. Tujuan kedua 

tindakan tersebut adalah untuk mencegah seseorang kena dampak negatif (stigma 

berupa aib dan menanggung malu) terutama untuk tindak kenakalan anak.
64

 

Diskresi penuntutan atau diskresi Jaksa dan diversi penuntutan sudah dibuat tolok 

ukurnya melalui Guideline on the Role of Presecutors, tolok ukurnya adalah 

sesuai dengan hukum setempat dan sesuai dengan dilaksanakannya suatu 

pengadilan yang fair, yaitu adil, layak dan tidak curang.
65

 Dengan kata lain, Jaksa 

harus mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya untuk menghentikan proses 
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pidana dengan atau tanpa syarat, atau dalam diversi yang diterapkan terhadap 

pelaku tindak kenakalan anak, dengan menjunjung setinggi-tingginya hak 

tersangka dan hak korbannya.
66

 Hal ini tercermin dalam Rule 18 Guideline on the 

Role of Presecutors yang berbunyi : 

In accordance with national law, prosecutors shall give due 

consideration to waiving prosecution, discontinuing 

proceedings conditionally or unconditionally, or diverting 

criminal cases from the formal justice system, with full respect 

for the rights of suspect(s) and the victim(s). For this purpose, 

States should fully explore the possibility of adopting diversion 

schemes not only to alleviate excessive court loads, but also to 

avoid the stigmatization of pre-trial detention, indictment and 

conviction, as well as the possible adverse effects of 

imprisonment. 

Kemudian dijelaskan juga dalam Rule 19 bahwa diskresi yang dimiliki oleh 

Penuntut Umum dalam menuntut atau tidak menuntut terhadap pelaku anak 

didasarkan pada sifat dan beratnya pelanggaran, perlindungan masyarakat dan 

kepribadian serta latar belakang dari anak.  Rule 19 berbunyi : 

In countries where prosecutors are vested with discretionary 

functions as to the decision whether or not to prosecute a 

juvenile, special consideration shall be given to the nature and 

gravity for the offence, protection of society and the 

personality and background of the juvenile. In making that 

decision, prosecutors shall particularly consider available 

alternatives to prosecution under the relevant juvenile justice 

laws and procedurs. Prosecutors shall use their best efforts to 

take prosecutory action against juvenile only to the extent 

strictly necessary. 

Sehingga ditarik kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan perkara tindak 

pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversi, maka Penuntut Umum/Jaksa 

mempunyai kewenangan diskresinya yang digunakan untuk menuntut atau tidak 

menuntut. Diversi dan diskresi pada Penuntut Umum memang saling berkaitan 

dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Oleh sebab itu, 
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maka seharusnya Guidelines on the Role of Prosecutors ini diberlakukan pada UU 

UU SPPA yang memberikan kewenangan diskresi bagi Penuntut Umum dalam 

menyelesaikan tindak pidana anak melalui diversi. 

   

c. Tingkat Kehakiman 

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
67

 Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5076), dan untuk selanjutnya disingkat UU Kehakiman berbunyi: “Hakim dan 

hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” 

Secara sederhana tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang 

diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan 

menjadi dua pengertian yaitu “menegakkan hukum” dan “memberikan keadilan”. 

Idealnya dua prinsip tersebut bersatu padu dan saling mengisi antara satu dengan 

yang lain.
68

 Menegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mencapai 
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keadilan, sedangkan keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai dari penegakan 

hukum itu sendiri.
69

 

Menurut M. Syamsudin menjelaskan bahwa secara normatif hakim 

diberikan kebebasan oleh hukum untuk mengadili sesuai dengan keyakinan 

sendiri tanpa ada intervensi dari siapun. Hakim bebas memutuskan perkara 

berdasarkan pikiran dan hati nuraninya tanpa campur tangan pihak ekstra judisial. 

Selain itu, kewenangan hakim dalam menafsirkan suatu aturan undang-undang 

bukan berarti mengubah atau mengganti aturan yang sudah ada, namun semata-

mata hanya memberikan ruang yang lebih luas bagi penerapannya agar aturan 

tersebut mampun menjangkau persoalan yang tidak secara tegas diatur dalam 

ketentuan perundang-undangan. Dalam perkembangannya penafsiran ditempatkan 

sebagai salah satu penemuan hukum yaitu menggali dan mencari suatu makna di 

balik kalimat undang-undang.
70

 

Berkaitan dengan isu hukum, maka diskresi Hakim untuk menangani 

perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada UU SPPA tidak ada 

pengaturannya. Sedangkan dalam Pasal 62 ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015 untuk 

tindak pidana tanpa korban, Hakim bertindak sebagai fasilitator sebagaimana 

ketentuan ini sama dengan Penyidik dan Penuntut Umum. 

Obyek diskresi bagi Hakim dalam upaya penyelesaian tindak pidana anak 

melalui diversi ini tidak ditemukan dalam literatur maupun peraturan perundang-

undangan. Hanya saja diskresi Hakim ini bisa dilihat dalam kewenangan 

mengadili seperti diskresi yang berkaitan dengan upaya paksa, diskresi yang 

berkaitan dengan proses pembuktian, diskresi yang berkaitan dengan penentuan 
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pidana, diskresi yang berkaitan dengan sikap Hakim untuk menerobos kekakuan 

UU dan diskresi Hakim untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan UU.
71
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