
BAB III 

IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN 

PENGULANGAN TINDAK PIDANA 

 

3.1 Dasar Hukum dan Pengaturan Residive 

Dengan adanya kelompok jenis recidive, seseorang bisa dikatakan 

melakukan pengulangan apabila ia mengulangi tindak pidana dalam satu 

kelompok jenis yang sama. Seseorang yang melakukan tindak pidana yang diatur 

dalam Pasal 351 KUHP yaitu penganiayaan kemudian melakukan tindak pidana 

lagi yang dijerat dengan Pasal 338 tindak pidana pembunuhan, dapat dikatakan 

sebagai recidive karena tindak pidana tersebut masih dalam Bab Kejahatan 

terhadap orang. Recidive Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Jenis-jenis 

pelanggaran yang diatur sebagai recidive yaitu :  

a. Pasal 489 KUHP tentang kenakalan terhadap orang atau barang.  

b. Pasal 492 KUHP tentang masuk dimuka umum merintangi lalu lintas atau 

mengganggu ketertiban dan keamanan orang.  

c. Pasal 495 KUHP tentang memasang perangkap atau alat untuk membunuh 

binatang buas tanpa ijin.  

d. Pasal 501 KUHP tentang menjual dan sebagainya, makanan atau minuman 

yang palsu, busuk atau yang berasal dari ternak mati atau sakit.  
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e. Pasal 512 KUHP tentang melakukan pencaharian tanpa keharusan atau 

kewenangan atau melampau batas.  

f. Pasal 516 KUHP tentang mengusahakan tempat bermalam tanpa register 

atau catatan atau tidak menunjukan register tersebut kepada pejabat yang 

memintanya.  

g. Pasal 517 KUHP tentang membeli dan sebagainya barang-barang angota 

militer tanpa ijin.  

h. Pasal 530 KUHP tentang petugas agama yang melakukan upacara 

perkawinan sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka 

pejabat catatan sipil telah dilakukan.  

i. Pasal 536 KUHP tentang dalam keadaan mabuk berada dijalan umum. 

j. Pasal 540 KUHP tentang mempekerjakan hewan melebihi kekuatan atau 

menyakitinya.  

k. Pasal 541 KUHP tentang menggunakan kuda muatan yang belum tukar 

gigi.  

l. Pasal 544 KUHP tentang mengadakan sabungan ayam/jangkrik di jalan 

umum tanpa ijin.  

m. Pasal 545 KUHP tentang melakukan pencaharian sebagai tukang ramal.  

n. Pasal 549 KUHP tentang membiarkan ternaknya berjalan di kebun/ tanah 

yang terlarang. 
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Persyaratan residive pelanggaran dimuat dalam : 

1. Pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis dengan pelanggaran yang 

terdahulu. Khusus Pasal 492 KUHP merupakan alasan recidive untuk 

pelanggaran Pasal 536 KUHP dan sebaliknya. Demikian pula pelanggaran 

terdahulu terhadap Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan 

merupakan alasan recidive untuk pelanggaran Pasal 540 dan Pasal 541 

KUHP.  

2. Sudah ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap antara pelanggaran 

yang terdahulu dengan pelanggaran yang diulangi.  

3. Tenggang waktu pengulangannya, yaitu :  

a. Belum lewat waktu 1 (satu) tahun, untuk pelanggaran Pasal 489 KUHP, 

Pasal 492 KUHP, Pasal 495 KUHP, Pasal 536 KUHP, Pasal 540 KUHP, 

Pasal 541 KUHP, Pasal 544 KUHP, Pasal 545 KUHP, dan Pasal 549 

KUHP  

b. Belum lewat waktu 2 (dua) tahun, untuk pelanggaran Pasal 501 KUHP, 

Pasal 512 KUHP, Pasal 516 KUHP, Pasal 517 KUHP dan Pasal 530 

KUHP.  

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 atau kurungan dilipatkan dua kali;  
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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.  

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul, “Asas-

asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, recidive ialah apabila 

seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, 

akan tetapi dalam jangka waktu tertentu : 

1. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian 

atau 

2. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan atau 

3. Apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa 

4. Pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi. 

  

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa residivis itu adalah 

pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana 

yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, 

serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dalam KUHP, mengenai 

residivis ditempatkan dalam bab khusus dalam Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI. 

 

Pasal 486 KUHP 

 

“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-

248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, 

kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk 

kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 

380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat 

penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama 
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waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat 

keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat 

keempat pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang 

bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak 

menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang 

dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan 

dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud 

dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali 

telah dihapuskan (kwijtgescholde) atau jika pada waktu melakukan 

kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.” 

 

Pasal 487 KUHP 

 

“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 

140 ayat pertama, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana 

penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 104, 105, 

130 ayat kedua dan ketiga, Pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 

444, dapat ditambah sepertiga. Jika yang bermasalah ketika melakukan 

kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau 

sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah 

satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena 

salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat kedua dan 

ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan 

yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-

luka atau mati, Pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP 

Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, 

atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan 

pidana tersebut belum daluwarsa.” 

  

Pasal 488 KUHP 

  

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-

321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika 

melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk 

seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan 

kepadanya, karena salah satu kejahatan diterangkan pada pasal itu, atau 

sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu 

melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum 

daluwarsa.” 
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Dari ketentuan pasal-pasal yang telah dijabarkan diatas, maka untuk 

pelaku pengulangan tindak pidana akan dikenakan tambahan sepertiga dari 

ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya.
31

 

 

3.2 Potensi Kendala dalam Implementasi Diversi 

Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada 

selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi 

anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan 

anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan 

mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan 

melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan 

pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak 

yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi dalam 

setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat melekukan diversi dalam bentuk 

menghentikan pemeriksaan demi pelindungan terhadap pelaku anak. 

Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka Hakim 

dapat mengimplementasikan diversi demi kepentingan pelaku anak 

tersebut yang sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat 

dibebaskan dari pidana penjara. Penahanan yang dilakukan terhadap anak 

tetap berpedoman kepada aturan hukum mengenai hak anak yang 

tercantum dalam aturan yang ada mengenai hak anak yaitu konvensi hak 

anak. Efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek perlindungan 
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masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh 

mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria 

efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. 

Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan 

umum (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah warga 

masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan (Barda 

Nawawi Arief, 2002: 224, 225). 

Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas 

terletak pada aspek pencegahan khusus dari pidana. Jadi, ukurannya 

terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai 

pengaruh terhadap si pelaku atau terpidana. Ada dua aspek pengaruh 

pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan (deterent aspect) dan 

aspek perbaikan (reformative aspect). Aspek pertama (deterent aspect), 

biasanya diukur dengan mengunakan indikator residivis. Berdasarkan 

indikator inilah RM.Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana adalah 

efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode 

tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu 

pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana 

kembali dan yang tidak dipidana kembali. 

Aspek kedua yaitu aspek perbaikan (reformative aspect), 

berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana. Seberapa 
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jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana, masih merupakan 

masalah yang belum dapat diselesaikan.
32

 

Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi 

anak yang masih di 8 – 18 tahun dan melakukan tindak pidana setelah 

melampaui batas usia 18 tahun hal tersebut. Usia 8 (delapan) tahun sampai 

12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti 

dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial 

atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah 

mencapai umur diatas umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan 

belas) tahun dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan 

atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosiologi, psikologis, 

pedegogis.
33

 

Hambatan Yang Ditimbulkan Dalam Proses Penerapan Diversi dalam Sistem 

Peradilan Anak, adalah : 

1. Hambatan Internal  

Walaupun keadilan Restoratif Justice dan Diversi sudah  mulai dikenal 

sebagai alternatif penanganan anak berhadapan  dengan hukum dari 

peradilan pidana dan mulai mendapatkan  dukungan banyak pihak masih 

banyak hambatan yang dihadapi  oleh sistem peradilan anak yaitu :  
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a. Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan  sumber 

daya baik personel maupun fasilitas 

b. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan 

hukum dan korban di antara aparat penegak hukum  

c. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat aparat penegak 

hukum dan pekerja sosial anak  

d. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan 

informasi antara aparat penegak hukum 

e. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim,  

Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih terhambat karena kendala  ego 

sektoral 

f. Belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum  mengenai 

penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk  kepentingan 

terbaik bagi anak 

g. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan  

dengan hukum selama proses pengadilan (pra dan pasca  putusan 

pengadilan) 

h. Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses  

rehabilitasi sosial anak nakal dalam hal ini Departemen sosial  atau 

Organisasi sosial kemasyarakat yang bergerak dibidang  pendidikan, 

pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat  dikirim kepanti sosial 

untuk dibina secara khusus diberi  pemulihan mental dan perilaku  
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i. Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana  namun 

kehendak demikian tidaklah mudah dilakukan karena  kerena 

ketentuan dalam sistem pemasyakatan anak saat ini  tidak memberi 

peluang yang demikian.
34

 

 

2. Hambatan Eksternal  

Bahwa dalam menerapkan sistem restorative justice dan  diversi masih 

banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu : 

a. Ketiadaan payung hukum menyebabkan tidak  semua pihak memahami 

implementasi keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, 

korban, dan masyarakat. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang 

mengintervensi jalanya  proses mediasi.  

b. Inkonsistensi penerapan peraturan, belum adanya payung hukum 

sebagai landasan dan  pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, 

inkonsistensi  penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak  

berhadapan dengan hukum masalah yang paling sederhana  dapat 

dilihat pada beragamnya batasan yang menjadi umur  minimal seorang 

anak pada peraturan-peraturan yang terkait. Akibatnya, aparat penegak 

hukum membuat putusan yang tidak  konsisten dalam kasus anak 

berhadapan dengan hukum yang  memiliki kemiripan unsur-unsur 

perbuatan.  

                                                           
34

 DS.Dewi,Fatahilla A.Syukur, Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di  

Pengadilan AnakIndonesia,Indie Pre Publishing, Depok,2011, h.59 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi DIVERSI TERHADAP ANAK 
YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA 

MITA DWIJAYANTI



c. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga, masalah ini 

merupakan hambatan yang lain yang masih  banyak terjadi dalam 

menegakkan suatu ketentuan hukum,  termasuk penanganan anak 

berhadapan dengan hukum banyak  kalangan professional hukum yang 

masih menganggap mediasi  sebagai metode pencarian keadilan kelas 

dua yang mereka  tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali, 

padahal saat ini  hakim adalah satu-satu pihak yang bisa memediasi 

perkara  anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi  

perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di  

pengadilan.
35

 

 

3.2 Prisip-prinsip Peradilan Pidana Anak 

Kompetensi absolut Pengadilan Anak ada pada Badan Peradilan Umum 

artinya bahwa pengadilan anak itu adalah bagian dari Badan Peradilan Umum 

yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara anak 

nakal dan bermuara pada Mahkamah Agung sebagai lembaga Peradilan Tertinggi. 

Kompetensi relatif pengadilan anak, adalah sesuai dengan tempat kejadian 

kenakalan anak.Maksudnya, pengadilan yang berwenang mengadili perkara itu 

adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kejadian tindak 

pidana yang terjadi. Undang-Undang Pengadilan Anak UU No. 3 Tahun 1997 
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dalam pasal-pasalnya menganut beberapa asas yang membedakannya dengan 

sidang perkara pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu sebagai berikut : 

1. Pembatasan umur 

Orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan 

secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 tahun dan maksimum 

berumur 18 tahun dan belum pernah kawin 

2. Ruang lingkup masalah dibatasi 

Masalah yang diperiksa di sidang PengadilanAnak,hanyalah 

menyangkut perkara Anak Nakal saja. Sidang anak hanya berwenang 

memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain di luar pidana 

bukan wewenang Pengadilan anak 

3. Ditangani pejabat khusus 

Perkara Anak nakal ditangani pejabat khusus yaitu Penyidik anak, 

Penuntut Umum anak, dan Hakim anak 

4. Peran Pembimbing Kemasyarakatan 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 mengakui peranan Pembimbing 

Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan Pekerja Sosial Relawan 

5. Suasana Pemeriksaan dan Kekeluargaan 

Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dengan suasana 

kekeluargaann karena itu Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat 

Hukum tidak memakai toga 
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6. Keharusan Splitshing 

Anak tidak boleh disidangkan atau diadili bersama orang dewasa baik 

yang berstatu sipil maupun militer. 

Juvenile delinquency tidak dapat djatuhi pidana, dikarenakan dua hal yang 

sifatnya menentukan yang perlu diiperhatikan oleh Hakim, yaitu : 

a. Pada waktu anak melakukan tindak pidana, anak haruslah telah mencapai 

umur diatas 12 sampai 18 tahun. 

b. Pada saat Jaksa melakukan penuntutan terhadap anak, anak harus masih 

belum dewasa (belum mencapai usia 18 tahun) atau belum kawin.
36

  

Proses penyelesaian tindak pidana dalam pengadilan anak pada dasarnya sama 

dengan Pengadilan Umum, akan tetapi mengingat bahwa pelakunya adalah anak 

yang berbeda dengan pelaku pada tindak pidana pada pengadilan umum lain, 

maka terdapat beberapa perbedaan dan perlakuan khusus yang dibuat untuk 

kepentingan anak. 

Dalam hal pemeriksaan : 
37

 

1. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur yang telah 

ditentukan dalam batas umur anak nakal, dan diajukan ke sidang 

pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, 

tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke 

Sidang Anak. (pasal 4 UU No 3 tahun 1997) 
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2. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau 

diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat 

dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. (pasal 4 ayat 1 UU No 3 tahun 1997) 

3. Apabila hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak yang 

dimaksud dalam ayat 1 masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang 

tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali amak tersebut kepada 

orangtua, wali, atau orangtua asuhnya. (pasal 4 ayat 2 UU No 3 tahun 

1997) 

4. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dapat lagi dibina oleh orangtua, 

wali, atau orangtua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada 

Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing 

Kemasyarakatan. (pasal 4 ayat 3 UU No 3 tahun 1997) 

 

Dalam pemeriksaan di persidangan 
38

: 

1. Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa 

diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi 

orang dewasa. (pasal 7 ayat 1 UU No 3 tahun 1997) 

2. Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anggota 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke sidang anak, 

sedangkan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke 

Mahkamah Militer. (pasal 7 ayat 2 UU No 3 tahun 1997) 
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3. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas 

lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas. (pasal 

6 UU No 3 tahun 1997) 

4. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup. (pasal 8 ayat 1 UU 

No 3 tahun 1997) 

5. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, pemeriksaan perkara anak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dalam sidang 

terbuka. (pasal 8 ayat 2 UU No 3 tahun 1997) 

6. Dalam hal sidang dilakukan dalam keadaan tertutup, maka yang dapat 

hadir dalam persidangan tersebut adalah orang tua, wali, atau orang tua 

asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. (pasal 8 ayat 3 

UU No 3 Tahun 1997) 

7. Selain mereka yang disebutkan di atas, orang-orang tertentu atas izin 

hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan tertutup. (pasal 8 

ayat 4 UU No 3 Tahun 1997) 

8. Putusan pengadilan atas perkara anak yang dilakukan dalam persidangan 

tertutup, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. (pasal 8 

ayat 6 UU No 3 Tahun 1997) 

9. Apabila ketentuan dalam Pasal 8 dan pasal 6 UU No 3 Tahun 1997 tidak 

dilaksanakan, maka putusan hakim dapat dinyatakan batal demi hukum. 

(Pasal 153 ayat 4 KUHAP) 
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3.3 Alur Restorative Justice di Pengadilan Anak di Indonesia 

3.3.1  Menurut  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak 

Kekhususan Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, Hakim, Penuntut 

Umum, Penyidik, dan Penasehat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang 

Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas. Hakim memeriksa perkara anak 

dalam sidang tertutup. Prosedur ini menjaga kerahasiaan proses penanganan anak 

yang berhadapan dengan hukum supaya tidak malu dan trauma. Hakim 

memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil 

penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan di persidangan 

setelah dakwaan dibacakan oleh penuntut umum. Sebelum hakim mengucapkan 

putusannnya, hakim memberi kesempatan kepada orang tua, wali, orang tua asuh 

untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.  

Terhadap anak dapat dijatuhi pidana atau tindakan : 
39

 

 

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali dan orang tua asuh.  

2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan 

latihan kerja ; atau  

3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial 

Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan 

latihan kerja. 

 

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim wajib mempertimbangkan hasil 

Laporan Penelitian Pemasyarakatan dari petugas BAPAS. Apabila hakim tidak 

memperhatikan hasil LITMAS tersebut, putusan tersebut batal demi hukum  
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SKEMA 

 

 

  

3.3.2 Diversi (Undang-Undang No 11 Tahun 2012) 

Mediasi adalah cara penyelesaian perkara pidana anak melalui proses 

perundingan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak 

lain yang terkait untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dengan 

dibantu mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak 

dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan 

penyelesaian perkara tanpa menggunakan cara memutus. 

 

LAPORAN 
MASYARAK

AT

PENYIDIK 
(POLISI)

JAKSA 
PENUNTUT 

UMUM

BERKAS ANAK 
DITERIMA 

PENGADILAN 
NEGERI

KPN 
MENUNJUK 

HAKIM ANAK

SIDANG 
(KUHAP,UU 

3/1997)

LITMAS,DAKWAA
N,SAKSI / BUKTI / 

TERDAKWA 
(KUHAP)

PENDEKATAN RJ 
(MEDIASI PENAL) 

HAKIM 
ANAK,JPU,PH,PK,OR

TU,TOKOH MSY.

BERHASIL 
RESTORATIVE 

JUSTICE
KESEPAKATAN

SIDANG 
(KUHAP,UU 
31/1997)

REQ PS 24 
TINDAKAN

PLEDOI 
KESEPAKATAN

PUTUSAN PS. 
24 TINDAKAN

PUTUSAN 
BHT
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Pihak-pihak Diversi di Penyidikan : 

 

1. Penyidik / UPPA (Mediator)  

2. PK BAPAS (Co. Mediator)  

3. Pelaku / Orang Tua  

4. Korban (Anak didampingi orang tua)  

5. Penasehat Hukum Anak  

6. PEKSOS (Pekerja Sosial) / Tenaga Kesejahteraan Sosial / Pendamping 

Anak / KPAI  

7. Perwakilan masyarakat ( RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh 

Masyarakat, Guru, LSM)  

 

Pihak-pihak  Diversi di Penuntutan : 

 

1. Jaksa Penuntut Umum Anak (Mediator)  

2. PK BAPAS (Co. Mediator)  

3. Pelaku / Orang Tua  

4. Korban (Anak didampingi orang tua)  

5. Penasehat Hukum Anak  

6. PEKSOS (Pekerja Sosial) / Tenaga Kesejahteraan Sosial / Pendamping 

Anak / KPAI  

7. Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh 

Masyarakat, Guru, LSM)  
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Tahap-tahap Mediasi Penal  :
40

 

1. Pembukaan oleh Mediator (perkenalan dan menyampaikan maksud dan 

tujuan dilaksanakan mediasi penal)  

2. Perkenalan Pihak-pihak yang hadir  

3. Mediator Menyampaikan Aturan Main :  

a. Menyampaikan informasi dalam forum diskusi  

b. Jika diperlukan kaukus  

c. Tidak boleh menyerang atau menyela, semua pihak yang hadir 

diharapkan menciptakan suasana yang kondusif  

d. Sifatnya rahasia  

e. Kesepakatan dibuat tertulis  

4. Mediator (PK BAPAS, Penyidik, JPU HA) menyampaikan resume 

dakwaan dan laporan litmas  

5. Mediator memberikan kesempatan kepada pelaku menyampaikan hal-hal 

yang berkaitan dengan pengakuan, permohonan maaf, penyesalan, dan 

harapannya  

6. Mediator memberikan kesempatan kepada korban berkaitan dengan 

keinginan untuk memberikan maaf serta harapannya   

7. Mediator memberikan kesempatan kepada PEKSOS / Tenaga 

Kesejahteraan Sosial / Pendamping Anak / KPAI untuk memberikan 

informasi tentang kelakuan terdakwa di lingkungan masyarakat, serta 

memberikan saran dalam hal penyelesaian konflik  

8. Mediator memberikan kesempatan kepada Perwakilan masyarakat ( RT, 

RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM) untuk 

memberikan informasi tentang kelakuan terdakwa di lingkungan 

masyarakat, serta memberikan saran dalam hal penyelesaian konflik  

9. Mediator mengidentifikasi benang merah dari hal-hal yang disampaikan 

pihak-pihak sebagai opsi penyelesaian konflik  

10. Para pihak memilih opsi (negosiasi) untuk mencapai kesepakatan 

perdamaian  

11. Draft kesepakatan perdamaian  

12. Penandatanganan kesepakatan perdamaian 

 

Oleh karena itu, pentingnya mediasi penal untuk anak agar anak mendapat 

perlindungan dari dampak negatif suatu pemidanaan melalui diversi ini, 
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perkembangan pembangunan yang cepat, arus serta perubahan gaya dan cara 

hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar 

dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku 

anak. 

 

 

SKEMA 
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MASYARAKAT

PENYIDIK 
(POLISI) 7 

HARI

DIVERSI 30 
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FORUM MEDIASI PENAL RJ

PENYIDIK,PK 
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TUA,KORBAN,PH,TENAGA 
KESEJAHTERAAN SOSIAL/ 

KPAI/ PENDAMPING 
ANAK,PERWAKILAN 
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