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BAB III 

PENGATURAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG 

NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN 

PIDANA ANAK BERDASARKAN KEPENTINGAN TERBAIK 

ANAK 

Bab III merupakan bab yang akan menguraikan tentang pengaturan diversi 

yang seharusnya diatur pada UU SPPA. Untuk mendukung argumen ini maka 

Penulis menggunakan aturan pada The Beijing Rules yang mana ada beberapa 

aturan The Beijing Rules mengenai diversi yang seharusnya dimasukkan ke dalam 

UU SPPA.  Pemberian diversi dalam UU SPPA mengacu pada 2 (dua) aspek yaitu 

usia dan kategori tindak pidana. Untuk usia berkaitan dengan kemampuan 

bertanggung jawab sedangkan untuk kategori tindak pidana dibagi menjadi 2 

(dua) yaitu kategori tindak pidana tanpa korban dan kategori tindak pidana adanya 

korban yang prosesnya masing-masing berbeda. Perbedaannya terletak pada 

subyek dan diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dengan 

memperhatikan kepentingan terbaik anak.  

 

A. Hubungan Antara The Beijing Rules Dengan UU SPPA 

 

Diversi yang diatur dalam The Beijing Rules perlu diakomodasikan dalam 

UU SPPA. Dasar pertimbangannya ialah The Beijing Rules merupakan instrumen 

Internasional yang telah diakui dan disahkan oleh PBB sehingga menjadi 

pedoman bagi negara-negara peserta PBB untuk mengakomodasikan pedoman ini 
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ke dalam pengaturan Nasional masing-masing negara. Indonesia merupakan 

negara peserta PBB, sehingga Indonesia mengacu pada peraturan-peraturan yang 

dikeluarkan oleh PBB dalam rangka menyusun peraturan Nasional. Salah satu 

peraturan yang dikembangkan ialah aturan mengenai penanganan anak yang 

berhadapan dengan hukum yang telah dituangkan melalui United Nations 

Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice/ The Beijing 

Rules. 

Menurut Penulis ada beberapa rumusan norma dalam The Beijing Rules 

yang tidak diakomodir oleh UU SPPA. Pertama tidak diberikan diskresi bagi 

aparat penegak hukum dalam UU SPPA, padahal dalam The Beijing Rules aparat 

penegak hukum diberikan diskresi seperti yang telah tertuang di latar belakang 

penulisan.  

Meskipun dalam UU SPPA tidak memberikan diskresi kepada aparat 

penegak hukum, namun diskresi dapat ditemukan pada Undang-Undang yang 

lainnya seperti dalam Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian, Pasal 35 huruf c UU 

Kejaksaan bahwa kewenangan diskresi hanya pada Jaksa Agung dan Pasal 139 

KUHAP yang menjadi acuan bagi Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak 

serta adanya Pasal 5 ayat (1) UU Kehakiman. Tetapi di dalam ketentuan Undang-

Undang ini lebih bersifat umum, sedangkan untuk penanganan anak yang 

berhadapan merupakan penangangan yang bersifat khusus karena anak-anak 

merupakan golongan yang rentan terhadap suatu situasi. Oleh sebab itu, menurut 

Penulis UU SPPA perlu diberikan ketentuan diskresi yang bersifat khusus untuk 

menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan mengacu pada asas lex 

specialis derogat legi generali yang artinya hukum yang bersifat khusus 
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mengesampingan hukum yang bersifat umum. Sehingga dengan adanya asas ini 

memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum yang menerapkan UU SPPA 

untuk memberikan diskresinya tanpa harus mengacu pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang lainnya. Dampak dari penggunaan diskresi oleh aparat 

penegak hukum terhadap anak bahwa anak tidak akan masuk ke dalam sistem 

peradilan. Diskresi yang digunakan oleh aparat penegak hukum wajib 

memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak baik itu anak pelaku maupun anak 

korban. 

Kedua, syarat untuk melakukan diversi pada The Beijing Rules 

mensyaratkan adanya persetujuan dari pelaku anak atau orang tua/walinya. 

Sedangkan pada UU SPPA tidak terdapatnya syarat ini. Menurut Penulis, 

seharusnya syarat untuk melakukan diversi dengan mendapat persetujuan dari 

pelaku anak atau orang tua/walinya perlu dimasukkan ke dalam UU SPPA. Dasar 

pertimbangannya ialah bahwa dengan adanya persetujuan dari anak atau orang 

tua/walinya, anak tersebut mengetahui implikasi dari persetujuan tersebut seperti 

Ia tidak diproses melalui sistem peradilan pidana anak sehingga tidak akan ada 

stigma negatif atas dirinya dan juga anak bisa mengetahui konsekuensi dari tidak 

setuju terhadap diversi yang diberikan. Syarat ini akan membuat anak dapat 

memilih untuk menyelesaikan perkaranya.  

Namun, penulis berpendapat bahwa syarat ini lebih ditekankan untuk jenis 

kategori tindak pidana tanpa korban. Salah satu jenis kategori tindak pidana tanpa 

korban ialah tindak pidana berupa pelanggaran yang mana ancaman pidananya 

yakni denda. Pada tindak pidana pelanggaran ini, tidak diikuti ajaran tentang 

kesalahan tetapi diikuti ajaran Feit Materiil. Ajaran Feit Materiil yakni 
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pembuktian perkara pelanggaran tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan pada 

diri pelaku, tetapi dengan adanya pengakuan tersangka telah melakukan 

pelanggaran.
1
 Persetujuan diversi bagi anak ini tidak perlu ada pemaksaan dari 

pihak mana pun persetujuan ini dikehendaki oleh anak berdasarkan 

pertimbangannya. 

 

B. Kelemahan UU SPPA dan Pengaturan Diversi yang Ideal 

 

Berdasarkan isu hukum yang telah dikemukakan, maka menurut Penulis UU 

SPPA ini memiliki kelemahan yakni sebagai berikut : 

1. Dalam UU SPPA hanya memberikan diskresi pada Penyidik untuk 

kategori tindak pidana tanpa korban, sedangkan untuk Penuntut Umum dan 

Hakim tidak adanya diskresi yang diberikan. Sehingga menurut Penulis 

seharusnya dalam UU SPPA diberikan diskresi bagi Penuntut Umum dan Hakim. 

Dasar pertimbangannya ialah pertama, pada aturan The Beijing Rules memberikan 

kewenangan diskresi bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan diversi yang 

mana alasan UU SPPA perlu menerapkan aturan pada The Beijing Rules telah 

dikemukakan. Kedua, walaupun pada Hakim tidak terdapat literatur dan peraturan 

perundang-undangan yang mendeskripsikan diskresi Hakim pada upaya diversi 

namun pada Penuntut Umum telah dikemukakan bahwa diskresi Jaksa merupakan 

diversi penuntutan pada penyelesaian kasus-kasus anak melalui Guidelines on The 

Role of Prosecutors. Ketiga, diskresi dibutuhkan agar anak yang terlibat dalam 

perkara tindak pidana tidak diproses ke dalam sistem peradilan pidana anak 

                                                           
1
  M. Haryanto, Op.Cit. 
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sehingga kepentingan terbaik bagi anak ini bisa terwujud dengan baik. Dimana 

kepentingan terbaik anak ini dapat mengimplikasikan hak-hak anak yakni hak 

untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk memperoleh pendidikan, hak agar tidak 

terputus hubungan dengan orang tua, tidak menimbulkan stigma negatif yang 

dapat menggangu pertumbuhannya dan sebagainya. 

Oleh sebab itu, penggunaan diskresi ini didasarkan pada 3 (tiga) hal 

2
menurut D.J. Galligan yaitu; pertama, rasionalitas mensyaratkan bahwa 

keputusan-keputusan itu dibuat untuk alasan yang rasional dalam pengertian 

pemahaman kita tentang realitas. Kedua, efektifitas dan efisiensi dalam kaitan ini 

adalah bahwa kekuasaan itu diberikan untuk pelayanan dan pencapaian tujuan-

tujuan tertentu. Ketiga, moralitas dalam konteks ini adalah bahwa hak dan 

kepentingan individu.  

Berkaitan dengan hal itu, maka diskresi aparat penegak hukum mampu 

untuk mencerminkan kepentingan terbaik anak. Diperlukan dasar pengujian bagi 

diskresi yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Salah satu dasar 

pengujiannya ialah melalui asas-asas pemerintahan berdasarkan HAM.
3
 

Dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, asas-asas pemerintahan 

berdasarkan HAM ini perlu ditonjolkan dalam kaitan dengan positivisasi HAM ke 

dalam UUD dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (selanjutnya disingkat UU No. 39 Tahun 1999).
4
 Dengan positivisasi 

tersebut maka pengujian tindakan diskresi pemerintah berdasarkan kaidah-kaidah 

HAM secara spesifik telah menjadi pendekatan rule-based.
5
 Dasar 

                                                           
2
 Ridwan, Op.Cit., h. 140-141. 

3
 Khrisna Djaya Darumurti, Op.Cit., h. 84. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. 
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pertimbangannya karena bobot relatif dari HAM dalam situasi competing interests 

yang harus didahulukan dari pertimbangan kepentingan yang lain sebab hakikat 

HAM sendiri menyangkut nilai manusia yang sangat fundamental, yaitu human 

dignity.
6
 

Berkaitan dengan hal itu, diskresi aparat penegak hukum dalam menangani 

perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu untuk dilakukan tolok ukur 

pemberian diskresi aparat penegak hukum melalui asas pemerintahan berdasarkan 

HAM. Asas pemerintahan berdasarkan HAM yang berkaitan dengan Pasal 28 B 

UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi” dan Pasal 11 UU No. 39 Tahun 1999 berbunyi: “Setiap orang 

berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang 

secara layak”. Pemberian diskresi dalam upaya penyelesaian tindak pidana bagi 

anak didasarkan pada asas pemerintahan berdasarkan HAM merupakan sesuatu 

yang bersifat fundamental dikarenakan HAM merupakan hak yang dimiliki oleh 

setiap orang sejak seseorang ada dalam kandungan, sehingga tidak seorang pun 

dapat merampas hak tersebut. Sekalipun nanti seorang anak yang menjadi pelaku 

suatu tindak pidana dan mendapatkan hukuman baik itu pidana kurungan maupun 

pidana penjara maka seharusnya aparat penegak hukum dengan menggunakan 

diskresinya membuat keputusan bahwa seorang anak tersebut tetap memiliki hak-

hak nya tanpa dirampas oleh kekerasan sehingga anak tersebut mampu untuk 

tumbuh dan berkembang.  

                                                           
6
 Ibid., h. 84-85. 
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2. Pasal 9 ayat (2) UU SPPA untuk kategori tindak pidana adanya korban 

maka kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau 

keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Model penyelesaian untuk 

kategori tindak pidana adanya korban ini dengan pendekatan Restorative Justice, 

yang dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA berbunyi: “Keadilan Restoratif adalah 

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga 

pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari 

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan 

semula dan bukan pembalasan.” Merujuk pada definisi restorative justice dalam 

UU SPPA ini, maka seharusnya Pasal 9 ayat (2) UU SPPA ini tidak memberikan 

kewenangan yang besar kepada korban dan/atau keluarganya, tetapi seharusnya 

pengaturan dalam Pasal ini lebih menekankan secara bersama-sama mencari 

penyelesaian bagi kedua belah pihak dengan melibatkan pihak lain. Pihak lain 

disini diartikan oleh Penulis yaitu aparat penegak hukum dan juga masyarakat 

yang diwakilkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.  

Namun aparat penegak hukum ini seharusnya diberikan diskresi hanya saja 

diskresi tersebut relatif lebih kecil. Pemberian diskresi bagi aparat penegak hukum 

tidak menekankan pada keputusan yang dibuatnya untuk menentukan atau tidak 

menentukan anak ke proses selanjutnya, tetapi lebih menekankan pada 

kewenangan aparat penegak hukum sebagai aparatur yang menerapkan undang-

undang. Secara spesifik kewenangan tersebut berupa memberikan keputusan 

secara proporsional terhadap pengekangan penggunaan sanksi-sanksi, kerugian 

yang ditimbulkan dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Sehingga dalam 

kesepakatan diversi, pelaku dan korban memiliki kepentingan yang adil. Pelaku 
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merasa bertanggung jawab dengan perbuatannya dan mengganti kerugian yang 

ditimbulkan sedangkan pada korban dapat memaafkan kesalahan pelaku serta 

adanya pemulihan seperti tujuan dari restorative justice dengan berdasarkan pada 

kepentingan terbaik anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


