
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 

senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-

hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan 

bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 

dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi 

kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi 

penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari 

tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan berdasarkan  

Penjelasan Umum Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

Maraknya anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat merusak sistem 

masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh anak dibawah 

umur 18 tahun dan akibat kenakalannya tersebut, seorang anak harus berhadapan 

dengan hukum dan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dengan demikian, 

perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan 

dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran masyarakat, pemerintah, dan 

lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

memberikan perlindungan khusus pada anak yang berhadapan dengan hukum. 
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Anak  yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang No. 11 Tahun 2012 adalah anak yang berkonflik dengan hukum,anak 

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

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Anak yang 

berkonflik dengan hukum yang disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 

tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga mengalami penderitaan fisik, 

mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 

Paul Tappan menegemukakan “ juvenile delinquent is a person who has 

been adjudicated as such by a court of proper juridiction thought be may be no 

different, up who are not delinquent.” Anak yang delinkuen adalah seseorang 

yang telah diputus dengan jurisdiksi pengadilan yang tepat meskipun bukan dai 

kelompok anak yang tidak delinkuen.
1
 Artinya bahwa juvenile adalah perilaku 

seorang anak yang melanggar norma-norma yang telah ditentukan oleh 

lingkungan sekitarnya dan perilaku tersebut dapat dijerat oleh kewenangan dari 

pengadilan anak.
2
  

Pengertian  menurut Simanjuntak : 

a. Juvenile delinquency berarti perbuatan dan tingkah laku yang 

merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan 

pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh 

para delinquent 

                                                           
1
 Paul W.Tappan, “Juvenile Delinquency”, New York : Mc. Graw Hill Book,London, h. 30 

2
  Marlina, Peradilan Pidana Anak Di IndonesiaPengembangan Konsep Diversi dan 

Restorative Justice, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, h.39 
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b. Juvenile delinquent itu adalah pelaku yang terdiri dari anak yang 

berumur 21 tahun (pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan 

anak.
3
 

Hak anak diatur dalam Pasal 1 angka 12  Undang - Undang No 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia 

yang wajib dijamin,dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 

pemerintah dan negara. Hak anak juga diatur dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-

Undang Dasar 1945 yaitu setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi 

terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah 

keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan 

dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. 

Alasan penting mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah generasi 

penerus dan masa depan bangsa, kedua anak adalah kelompok masyarakat yang 

secara kodrati lemah.
4
 Anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana 

diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal 

mungkin intervensi sistem peradilan pidana. Namun pada pelaksanaannya anak 

diposisiskan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum cenderung merugikan anak, oleh karena itu perlunya pengaturan tentang 

keadilan restoratif dan divesi untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses 

peradilan. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

                                                           
3
 Simanjuntak, “ Latar Belakang Kenakalan Remaja “, Alumni, Bandung, 1979,  h. 60 

4
 Muchsin, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif”, Varia Peradilan No 

308 Th XXVI, Juli, Karta, 2011,h.5 
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Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan 

restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak 

yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah 

serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi 

lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi 

untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menetramkan hati yang tidak berdasarkan 

pembalasan. 

Pengertian diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam 

Pasal 1 angka 7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi adalah pengalihan 

penanganan kasus-kasus anak, yang diduga telah melakukan tindak pidana, dari 

proses formal (proses peradilan) dengan atau tanpa syarat proses memperhatikan 

anak   (proses non formal).
5
 

Pelaksanaan konsep diversi dilakukan dengan tujuan menghindarkan anak 

dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yang ada, menghindarkan anak 

akan masuk sistem peradilan pidana anak dan menghilangkan label penjahat 

terhadap anak yang telah terlanjur menjadi korban dari sistem dan perkembangan 

lingkungan pergaulan yang ada.  

Tujuan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah : 

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak 

b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan 

c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan 

                                                           
5
 Hermien Hdiati, Tilly A.A Rampen dan Sarwirini, Buku Ajar Hukum Pidana 

Anak,Fakultas Hukum Universitas Airlangga,2006, h.130 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi DIVERSI TERHADAP ANAK 
YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA 

MITA DWIJAYANTI



d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan 

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. 

 

Selain tujuan, terdapat syarat diversi yang lain yang diatur dalam Pasal 7 

ayat 2b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu bukan merupakan 

pengulangan tindak pidana. Dalam penjelesan Pasal 7 ayat 2b Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012, pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini 

merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis 

maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. 

Dari uraian tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 belum sepenuhnya 

memberikan perlindungan anak dan membatasi hak anak untuk menyelesaikan 

perkara diluar pengadilan padahal proses diversi yang dilangsungkan tersebut 

bertujuan mengeluarkan anak dari sistem peradilan pidana. 

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2 b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, 

pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis. Menurut 

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi residiv adalah apabila seorang melakukan tindak 

pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu 

tertentu : 

1. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian 

2. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan atau 

3. Apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluwarsa 
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Menurut KUHP tidak diatur secara umum dalam Buku I tetapi diatur secara 

khusus untuk sekelompok tindak pidana baik dalam  buku II maupun buku III. 

Pemberatan pidana karena recidive hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis 

tindak pidana tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. 

Pemberatan pidana recidive pelanggaran disebutkan dalam pasal-pasal yang 

bersangkutan, karena tidak ada ketentuan umum mengenai sistem pemberatan 

pidananya. Bentuk pemberatan pidananya sebagai berikut.  

1. Pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan;  

2. Pidana denda/kurungan dilipatkan dua kali; 

3. Pidana penjara yang ditentukan dapat ditambah dengan sepertiga jika 

terpidana belum lewat 2 (dua) tahun sejak menjalani seluruhnya atau 

sebagian pidana penjara yang dijatuhkan padanya. 

Ketentuan pidana mengenai pengulangan tindak pidana tidak hanya berlaku 

terhadap tindak pidana umum yang termuat dalam KUHP, melainkan juga berlaku 

terhadap tindak pidana khusus seperti tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 

Pemberatan pidana tidak berlaku untuk pelaku yang dijatuhi pidana mati, penjara 

seumur hidup dan pidana yang diancam dengan pidana penjara 20 (dua puluh) 

tahun. Dalam penyelesaian perkara anak nakal hakim wajib mempertimbangkan 

laporan hasil penelitian ke masyarakat yang dihimpun dalam oleh pembimbing 

kemsyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang 

bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut diharapkan hakim dapat 
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memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil adilnya 

bagi anak yang bersangkutan.  

Terdapat faktor-faktor atau alasan mengapa anak tersebut melakukan tindak 

pidana, bisa karena salah pergaulan, perkembangan iptek yang disalah gunakan, 

pengaruh lingkungan sekitar, dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Menurut 

Sykes dan Matza mereka mengungkapkan konsep tentang teknik netralisasi 

sebagai berikut :
6
 

1. Denial of responsibility 

2. Denial of injury 

3. Denial of the vicim 

4. Condemnation of the condemners 

5. Appeal to higher loyalities 

 

Teknik denial of responsibility, merujuk kepada suatu anggapan dikalangan 

anak nakal yang menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari orang tua 

yang tidak mengasihi, lingkungan pergaulan yang buruk, atau berasal dari tempat 

tinggal yang kumuh. 

Teknik denial of injury, merujuk kepada suatu alasan dikalangan anak 

nakalbahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya 

yang besar dan berarti. Dengan demikian, mereka beranggapan merupakan suatu 

kelalaian semata-mata. Misalnya mencuri motor, sesungguhnya anak tersebut 

hanya ingin meminjam motor, perkelahian antargeng merupakan pertengkaran 

biasa. 

Teknik denial of the vicim, merujuk kepada suatu keyakinan diri pada anak 

nakal bahwa mereka adalah pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai 

mereka yang melakukan kejahatan. 

                                                           
6
 Atmasasmita, Romli, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT. Refika Aditama, 

Bandung, 2010, h.45 
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Teknik condemnation of the condemners, merujuk kepada suatu anggapan 

bahwa polisi sebagai hipokrit sebagai pelaku yang melakukan kesalahan atau 

memiliki perasaan tidak senang pada mereka. Pengaruh teknik ini adalah 

mengubah subjek menjadi pusat perhatian, berpaling dari perbuatan-perbuatan 

kejahatan yang dilakukannya. 

Teknik appeal to higher loyalities, merujuk kepada suatu anggapan 

dikalangan anak nakal bahwa mereka yang terperangkap diantara tuntutan 

masyarakat, hukum, dan kehendak kelompok mereka (Hagan, 1987).
7
 

Dalam keadaan demikian, seseorang akan dipengaruhi oleh suatu keadaan 

dimana kenakalan atau penyimpangan tingkah laku merupakan sesuatu yang 

diperbolehkan. Namun dijelaskan kemudian bahwa terjadinya penyimpangan 

tingkah laku atau kejahatan sesungguhnya bergantung kepada kehendak atau the 

will untuk melakukan sesuatu. 

Asas penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945, dan prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak. Yang wajib 

bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan khusus bagi anak adalah 

pemerintah, lembaga negara lain, masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat 

adalah orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga swadaya 

masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media 

massa. Anak yang berhadapan dengan hukum bisa sebagai korban ataupun pelaku 

                                                           
7
  Ibid, h. 45 
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tindak pidana, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak pelaku 

tindak pidana. 
8
  

Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai perkembangan diversi dalam 

lingkup restorative justice dan implementasi konsep diversi terkait pengulangan 

tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum dari sisi anak sebagai 

pelaku tindak pidana. Dengan  rumusan masalah sebagai berikut : 

 

1.2 Rumusan Masalah  : 

 Dengan bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan maka 

diajukan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana Pengaturan Diversi dalam Lingkup Restorative Justice di 

Indonesia ? 

b. Bagaimana implementasi konsep diversi terkait pengulangan tindak pidana 

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ? 

 

1.3 Tujuan   

Tujuan skripsi ini untuk menjelaskan atau menghasilkan penjelasan yang 

sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur sebuah katagori hukum 

tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum, dan menghasilkan 

penjelasan yang sistematis mengenai topik permasalahan 

 

                                                           
8
  Apong, Helina, Perlindungan Anak Berdasarkan Undang – Undang No 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta, UNICEF, 2003,h.  21 
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1.4 Manfaat 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi hukum dan 

praktisi hukum, khususnya hakim dalam memberi pertimbangan terhadap putusan, 

khususnya dalam peradilan anak. 

 

1.5 Metode Penelitian  

Metode penulisan yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini secara 

keseluruhan adalah sebagai berikut : 

 

a. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian dalam penulisan ini bersifat yuridis nomatif (legal research), 

karena penelitian ini menganalisa peraturan perundang undangan yang 

melibatkan anak. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode analisis 

kualitatif yang menjelaskan dan menguraikan bahan-bahan yang ada dalam 

kepustakaan. 

 

b. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang 

undangan (Statute Aprroach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). 

Statute Aprroach pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Conceptual Approach berkaitan dengan konsep-konsep yang 

mendasari manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada atau 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi DIVERSI TERHADAP ANAK 
YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA 

MITA DWIJAYANTI



tidak ada aturan hukum mengenai masalah yang dihadapi dan mengenai 

konsep hukum yang berasal dari sistem  hukum yang bersifat universal.  

 

c. Sumber Bahan Hukum  

Bahan hukum primer : bahan hukum yang bersifat mengikat mengenai   

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia1945 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 

Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 

73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk 

Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)  

3. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang Undang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomorr 3209) 

4. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3143) 

5. Undang Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran 

Negara tahun 1997 Nomor 3, Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3668) 
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6. Undang – Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Anak 

(Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3886) 

7. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4168) 

8. Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 

9. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak Anak (Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 153, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) 

10. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak 

11. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang 

Berhadapan Dengan Hukum 

12. Convenion on the Right of The Child (Konvensi Hak-hak Anak), 

Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 

13. The United Nations Standar Minimum Rules for Administration of 

Juvenile Justice – the Beijing Rules (Peraturan Standar Minimum PBB 

untuk Pelaksanaan Peradilan Anak – Peraturan Beijing), Disahkan 

melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 Tanggal 29 November 1985 
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14. The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their 

Liberty (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas 

Kebebasannya). Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 45/133 

Tanggal 14 Novembar 1990 

 

Bahan Hukum Sekunder : bahan hukum yang erat hubungannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisanya,misalnya literatur- 

literatur, jurnal Hukum, website, bahan bahan kuliah yang dikaitkan dengan 

peraturan perundang undangan, buku ajar Hukum Pidana Anak 

 

d. Analisis bahan hukum 

Prosedur pengumpulan dan pengelolahan bahan hukum, bahan hukum diatas 

diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, membaca dan mempelajari 

buku-buku, tulisan yang ada disurat kabar, televisi dan internet yang kemudian 

diseleksi, diuraikan dan dianalisis sesuai dengan materi penulisan yang 

relevan, selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan masing-masing 

pokok bahasan. 

Bahan yang diperoleh tersebut digambarkan berdasarkan kenyataan yang ada, 

dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, setelah itu dikaji dengan 

menggunakan analisa hukum. Apabila tidak ada konflik norma dan tidak ada 

kekosongan hukum maka menggunakan interprentasi,  tapi apabila ada 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi DIVERSI TERHADAP ANAK 
YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA 

MITA DWIJAYANTI



penemuan hukum maka dapat menggunakan asas preferensi, jika ada konflik 

norma maka dapat menggunakan asas kontruksi hukum. 
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