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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia 

a. Pengertian Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 

Sistem Peradilan pidana di Indonesia atau biasa dikenal 

dengan sebutan criminal justice system berbicara mengenai hukum 

formil atas suatu proses penegakkan hukum materiil yang dimana 

mencakup tahapan-tahapan dalam sistem peradilan Indonesia itu 

sendiri yaitu dari tahap penyelidikan & penyidikan, tahap 

penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan serta pelaksanaan 

putusan sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 8 

tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
7
 

 

b. Asas-asas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia 

Pada umumnya didalam sebuah sistem peradilan pidana terdapat 

korelasi ataupun hubungan antara tujuan, sifat maupun asas-asas 

hukum dalam acara pidana itu sendiri, adapun asas-asas umum 

yang merupakan bagian daripada hukum acara pidana adalah 

sebagai berikut ; 

 

                                                           
7 Indonesia, Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No 8 Tahun 1981 
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a) Peradilan dilakukan “demi keadilan berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa” 

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaiamana tercantum dalam 

sila pertama Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia 

yang kemudian diatur kembali dalam Pasal 29 Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

demikian juga didalam sistem peradilan di Indonesia 

dimana pengadilan bukan hanya bertanggungjawab 

terhadap hukum itu sendiri namun juga bertanggungjawab 

terhadap Tuhan yang Maha Esa bahkan berdasarkan 

ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang 

juga menyatakan bahwa didalam putusan pemidanaan 

memuat tulisan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.
8
 

b) Asas praduga tidak bersalah 

Asas praduga tidak bersalah (Persumption of 

innocent) menitikberatkan bahwa tidak ada seorangpun 

dapat dianggap melakukan suatu kesalahan atau suatu 

perbuatan tindak pidana sebelum adanya putusan 

pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-

                                                           
8 Ibid, Pasal 197 

Ferdinan Loies Haslim. Penerapan Diversi dalam Tahap Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Polresta Barelang 
UIB Repository©2019



19 
 

Universitas Internasional Batam 

undang 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman 

bahwa didalam proses peradilan pidana para pihak wajib 

mendapat hak-hak nya baik itu tersangka maupun terdakwa 

sehingga para pihak sebelum adanya putusan dari 

pengadilan wajib dianggap tidak bersalah.
9
 

c) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan 

Asas peradilan ini dikenal sebagai contante justice, 

asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian prosudural 

bagi terdakwa yang menjalankan proses peradilan, asas 

contante justice ini juga telah ditentukan didalam surat 

ederan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992. Pelaksanaan 

peradilan hendaklah dilakukan dengan cepat, sederhana dan 

biaya ringan sebab peradilan hendaklah memenuhi harapan 

dari pencari keadilan yang mengharapkan adanya peradilan 

yang cepat dan adil serta biaya yang ringan.
10

 

d) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum 

Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum 

mewajibkan agar proses pemeriksaan pengadilan hendaklah 

bersifat terbuka untuk umum kecuali ada peraturan yang 

mengatur lainnya guna untuk menjamin penegakkan hukum 

                                                           
9 Indonesia, Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasan Kehakiman, UU No 

14 Tahun 1970 Pasal  8 
10 Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung, SEMA No 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 
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sehingga setiap orang berhak untuk datang dan mengikuti 

serta mendengarkan secara langsung proses pemeriksaan 

yang dilakukan oleh hakim dipersidangan guna untuk 

menemukan kebenaran materiil. 

e) Asas equality before the law 

Asas equality before the law bertujuan untuk 

memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap orang 

didepan hukum atau gelijkheid van ieder voor de wet yang 

bermakna bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa 

yang disebut forum priveligiatum atau perlakuan khusus 

baik bagi para pihak sebab semua orang adalah sama 

dimata hukum, dalam asas ini tidak diperkenankan untuk 

membedakan tingkat sosial, golongan agama, warna kulit, 

kaya dan miskin seseorang dimata hukum. 

f) Asas bantuan hukum 

Didalam Asas bantuan hukum memiliki makna 

bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan yang sama 

untuk memperoleh bantuan hukum pada tingkatan 

pemeriksaan guna untuk kepentingan pembelaan 

sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan 

yang ada. 
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g) Asas ganti rugi dan rehabilitasi 

Asas ganti rugi dan rehabilitasi memungkinkan para 

pihak yang merasa dirugikan baik itu tersangka, terdakwa 

ataupun terpidana dapat melakukan tuntutan ganti rugi serta 

rehabilitasi atas kerugian karena ditangkap, ditahan, 

dituntut, atau kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena 

kesalahan daripada aparat penegak hukum atau kesalahan 

dalam penerapan hukum yang terjadi yang mengakibatkan 

kerugian terhadap pihak tersangka, terdakwa atau terpidana, 

Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas perbuatan 

salah tangkap, salah tahan maupun salah tuntut berdasarkan 

ketentuan sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku atau kekeliruan karena 

orangnya (error in persona) ataupun kesalahan penerapan 

hukum berhak untuk menuntut ganti rugi kerugian dan 

rehabilitasi sebab rehabilitasi yang dimaksudkan adalah 

guna untuk memulihkan hak daripada sang tersangka, 

terdakwa maupun terpidana tersebut untuk memulihkan hak 

nya dalam kemampuan atau posisi yang semula. 

h) Asas kepastian dan jangka waktu penahanan 

Didalam asas kepastian dan jangka waktu 

penahanan  dalam hal penangkapan, penahanan, 

penggeledahan dan penyitaan hanyalah dapat dilakukan 
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berdasarkan perintah tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat 

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebab jangka waktu penahanan 

tersangka maupun terdakwa telah ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan yang ada sehingga para aparat 

penegak hukum hendaklah menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan. 

“Jangka waktu penahanan yang diberikan oleh 

penyidik paling lama adalah 20 hari dan dapat diperpanjang 

oleh penuntut umum paling lama 40 hari, setelah jangka 

waktu 60 hari tersangka harus segera dikeluarkan dari 

tahanan penyidik demi hukum. Penuntut umum berwenang 

untuk melakukan penahanan untuk waktu 20 hari, dapat 

diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk waktu 30 

hari, setelah waktu 50 hari tersangka harus sudah 

dikeluarkan dari tahanan Penuntut Umum. Hakim 

Pengadilan Negeri berwenang untk melakukan penahanan 

untuk kepentingan pemeriksaan untuk waktu 30 hari, dan 

dapat di perpanjang paling lama 60 hari. Dengan demikian 

tersangka dapat ditahan maksimal untuk waktu 200 hari dan 

setelah itu harus dikeluarkan dari tahanan sebab didalam 

hukum acara pidana di Indonesia memberikan kepastian 
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waktu bagi tahanan atas pemeriksaan perkara mereka dan 

tidak terlarut-larut dalam waktu yang tidak pasti.”
11

 

c. Proses Perkara Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia 

Penegakkan hukum yang adil dan tidak memihak dinilai 

sebagai salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban, keamanan 

serta ketentraman didalam masyarakat sebagaimana dikenal 

dengan sebutan law is a social enginnering tools sebab penegakkan 

hukum berfungsi untuk melakukan pencegahan ataupun 

pemberantasan serta berfungsi sebagai penindakkan setelah 

terjadinya pelanggaran hukum.  

Didalam hukum acara pidana sistem peradilan pidana di 

Indonesia hukum acara pidana tersebut bertujuan guna untuk 

mencari kebenaran materiil yang berarti hukum pidana berfungsi 

guna untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya guna untuk 

menemukan siapakah sebagai pelaku kejahatan yang sebenarnya 

selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan. 

a. Proses Penyelidikan dan Penyidikan 

Tahap pemeriksaan pertama didalam proses 

peradilan tindak pidana adalah tahap penyidikan yang 

bertujuan untuk menemukan fakta dan bukti-bukti adanya 

kejahatan, karenanya tindakan penyidik merupakan garda 

terdepan didalam proses penegakkan hukum khususnya 

                                                           
11 Dr Syaiful Bakhri SH., M.H, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam perspektif pembaruan, 

teori, dan Praktik Peradilan 
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didalam perkara tindak pidana dikarenakan proses 

penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang sangat 

penting sebab didalam pelaksanaannya sering kali proses 

tersebut menyinggung derajat dan atau martabat individu 

yang berada dalam persangkaan sebab tujuan utama 

daripada penyidikkan adalah untuk mengejar pelaku 

kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak 

bersalah dari tindakkan yang tidak seharusnya. 

Proses penyidikan merupakan suatu proses yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu berasal dari 

pejabat Polisi Negara Republik Indonesia maupun suatu 

pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh Undang-undang sebagaimana 

penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang 

telah melalui proses penyelidikan yang dilakukan oleh 

pihak penyelidik yang merupakan pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia sebagaimana diatur didalam Pasal 4 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana serta dapat diketahui 

bahwa didalam peraturan perundang-undangan penyidik 

juga dapat diartikan sebagai pemeriksaan permulaan oleh 

pejabat-pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-
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undang maka oleh sebab itu pihak penyidik dituntut untuk 

memiliki keahlihan didalam bidangnya masing-masing 

dikarenakan hal ini berkaitan dengan pembatasan hak hak 

asasi manusia. 

Hubungan antar tugas dan fungsi penyidik dan 

penyelidik menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana yakni bahwa hubungan 

penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri 

sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya 

merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi 

penyidikan, yang mendahului tindakan lain, yaitu 

penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, 

tindakkanpemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan 

berkas perkara kepada penuntut umum. 

Pemeriksaan pertama terhadap tindak pidana adalah 

tindakan penyidikan untuk mencari fakta dan bukti-bukti, 

adanya kejahatan, karenanya tindakan penyidik merupakan 

garda terdepan. Proses penyelidikan dan penyidikan adalah 

hal yang sangat penting didalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia sebab didalam pelaksanaannya tugas daripada 

penyelidikan dan penyidikan adalah utuk menjernihkan 

persoalan serta mengejar pelaku kejahatan sekaligus 
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menghindarkan orang yang tidak bersalah daripada 

tindakan tindakan yang tidak seharusnya. 

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan dengan 

tugas untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang 

diduga sebagai peristiwa pelanggaran atau sebagai tindak 

pidana oleh sebab itu penyelidik dituntut untuk berinisiatif 

guna untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pidana namun pada umumnya penyelidik atau 

penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya apabila ada 

pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam suatu perkara 

khususnya perkara pidana. 

Penyidik dalam melakukan semua perbuatan yang 

terkait dengan proses penyidikan berdasarkan ketentuan 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 102 wajib 

membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik 

sedaerah hukumnya. Laporan ataupun pengaduan yang 

diajukan kepada penyelidik secara tertulis hendaklah 

ditandatangani oleh pihak pelapor atau pengadu sedangkan 

apabila laporan ataupun pengaduan tersebut dilakukan 

secara lisan maka pihak penyelidik harus melakukan 

pencatatatan kemudian ditandatangani oleh pelapor atau 

pengadu dan penyelidik. Apabila pihak pelapor ataupun 
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pengadu didapati tidak dapat menulis maka hal tersebut 

juga dicatatkan sebagai catatan dalam laporan atas 

pelaporan atau pengaduan tersebut sebagaimana telah diatur 

didalam pasal 103 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 

Tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana sebab 

Berdasarkan ketentuan asas legalitas yang dianut didalam 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka setiap 

penyidik dan para penyidik pembantu wajib menyidik 

setiap pelaku dari sesuatu tindak pidana tanpa terkecuali. 

“Adapun tindakan pertama yang harus dilakukan 

penyidik apabila berada disuatu tempat kejadian perkara 

atau tempat terjadinya perbuatan pidana adalah sebagai 

berikut : 

1. Menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan 

orang. 

2. Menangkap pelakunya, apabila pelaku masih berada 

dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap.” 

3. “Menutup tempat kejadian bagi siapapun yang 

kehadirannya disitu tidak diperlukan untuk 

menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harga 

korba, untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, 

dengan maksud agar tempat kejadian itu berada didalam 
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keadaan seperti aslinya untuk memudahkan 

penyelidikan dan penyidikan.” 

4. “Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan dan 

mengambil barang-barang bukti serta berkas-berkas  

yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan 

petunjuk tentang indentitas pelaku dan untuk 

melemahkan alibi yang mungkin saja akan 

dikemukakan oleh tersangka dikemudian hari.” 

5. “Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat 

membantu penyidik untuk memecahkan persoalan yang 

sedang dihadapi oleh penyidik serta memisahkan para 

saksi supaya saksi-saksi tersebut tidak saling  satu sama 

yang lain guna menemukan bukti yang valid.” 

Guna untuk kepentingan proses penyelidikan dan 

penyidikan maka pihak penyidik diberikan kewenangan 

oleh Undang-undang untuk melakukan penangkapan dan 

penahanan, adapun beberapa alasan dilakukannya 

penangkapan atau penahaan yang dilakukan oleh penyidik 

yakni adalah sebagai berikut : 

1. “Penangkapan serta penahanan sudah menjadi 

wewenang penyidik dan merupakan bagian daripada 

tindakan penyidikan dan hanya dapat dlakukan atau 

dapat diperintahkan untuk dilakukan apabila terdapat 

Ferdinan Loies Haslim. Penerapan Diversi dalam Tahap Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Polresta Barelang 
UIB Repository©2019



29 
 

Universitas Internasional Batam 

cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan 

ataupun peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 

angka 20  Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.”
12

 

2. “Penahanan terhadap seseorang tersangka hanya perlu 

dilakukan apabila terdapat suatu dugaan yang kuat 

bahwa tersangka akan melarikan diri, akan merusak 

atau menghilangkan barang bukti, ataupun akan 

mengulangi tindak pidananya yang semuanya itu juga 

hendaklah dikaji berdasarkan bukti bukti yang cukup 

yang diperoleh bahwa tersangka telah melakukan suatu 

tindak pidana yang tertentu.” 

3. Penahanan itu hanya dapat dikenakan terhadap 

seseorang yang disangkakan telah melakukan suatu 

perbuatan tindak pidana ataupun kepada orang yang 

disangkakan sebagai orang yamg membantu dalam 

perbuatan tindak pidana. 

4. “Dalam melakukan penahanan maka pihak penyidik 

wajib memberikan suatu surat perintah penahanan 

sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 (2) Undang-

undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana kepada orang yang akan 

                                                           
12 Ibid, Pasal 1 angka 20 
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ditahan serta memberikan tembusan kepada pihak 

keluarga orang yang akan ditahan”.
13

 

5. Jangka waktu penahanan yang diberikan oleh Undang-

undang kepada pihak penyidik untuk kepentingan 

pemeriksaan, penahanan maksimal adalah dua puluh 

hari serta dapat dilakukan perpanjangan waktu 

penahanan oleh penuntut umum paling lama empat 

puluh hari dengan catatan bahwa pihak penyidik juga 

dapat mengeluarkan tersangka tersebut apabila 

kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi tanpa harus 

menunggu hingga batas waktu maksimal. 

6. Seorang tersangka hanya dapat dilakukan penahanan 

maksimal selama enam puluh hari sebab setelah enam 

puluh hari seorang tersangka berada didalam tahanan 

maka demi hukum penyidik harus mengeluarkan 

tersangka tersebut dari tahanan. 

7. “Apabila penahanan atau perpanjangan penahanan 

tersebut berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat 

dihindarkan sebagaimana diatur didalam pasal 29 (1) 

huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

maka tingkat penyidikan atau pada tingkat penuntutan, 

                                                           
13 Ibid, Pasal 21 ayat (2) 
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perpanjangan tersebut hanya dapat diberikan oleh ketua 

pengadilan negeri yakni sebanyak dua kali masing-

masing untuk jangka waktu paling lama tiga puluh 

hari.”
14

 

8. Terhadap perpanjangan penahanan yang diberikan oleh 

Ketua Pengadilan Negeri tersangka yang telah 

dilakukan penahanan sebelumnya berha untuk 

mengajukan keberatannya kepada Ketua Pengadilan 

Negeri. 

9. Setelah jangka waktu enam puluh hari tersangka 

tersebut ditahan berdasarkan perpanjangan penahanan 

yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri maka 

demi hukum orang tersebut harus dikeluarkan dari 

tahanan walaupun perkara tersebut belum selesai 

diperiksa maupun diputus oleh pengadilan. 

b. Pelimpahan Perkara ke Penuntut Umum 

 Pelimpahan perkara ke penuntut umum dikarenakan 

pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-undang 

merupakan Kejaksaan sebagai penuntut umum untuk 

melimpahkan perkara kepengadilan dan melakukan 

penuntutan kepada terdakwa dipersidangan, Penuntut 

umum berhak dan berkuasa (bevough en macht) untuk 

                                                           
14 Ibid, Pasal 29 ayat (1) huruf a dan b 
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melengkapi berkas perkara hasil penyidikan yang dianggap 

masih kurang oleh jaksa penuntut umum dengan cara 

melakukan penyidikan tambahan yang dibantu oleh pihak 

penyidik berdasarkan petunjuk dari penuntut umum dengan 

meminta penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan 

sebab dakwaan jaksa dituntut harus didasarkan pada hasil 

penyidikan yang akurat sehingga tidak mudah dipatahkan 

dalam proses peradilan dan dapat diterima oleh suatu 

majelis hakim. 

Penyerahan berkas perkara dari pihak penyidikan 

kepada pihak Penuntut umum telah diatur didalam pasal 8 

(2) dan (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyerahan 

berkas perkara pada tahap pertama hanya menyerahkan 

berkas perkara dalam hal penyelidikan sudah dianggap 

selesai maka penyidik menyerahkan tanggungjawabnya 

atas tersangka serta barang bukti yang telah dikumpulkan 

sebelumnya kepada pihak penuntut umum namun untuk 

kepentingan penuntutan maka penuntut umum juga dapat 

meminta untuk dapat dilakukan penyidikan tambahan atas 

perkara yang dianggap sulit pembuktiannya dengan 

menerapkan prinsip kordinasi dan kerjasama dengan 

penyidik. 
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Adapun pada tahap pelimpahan perkara dari pihak 

penyidik kepada penuntut umum perlu diperhatikan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Dalam hal penyidikan sudah dianggap telah 

selesai oleh pihak penyidik. 

2. Penyelesaian berkas perkara ke Kejaksaan 

dengan menerbitkan SKPP (Surat Keputusan 

Penghentian Penuntutan) karena tidak terdapat 

cukup bukti selama melaksanakan proses 

penyidikan, peristiwa tersebut bukanlah 

termasuk kedalam kategori perbuatan tindak 

pidana ataupun dikarenakan tersangka tersebut 

tidaklah dapat dihukum dikarena dinilai tidak 

mampu untuk mempertanggungjawabkan 

perbuatannya atau perbuatan tersebut telah 

pernah disidangkan nebis in idem. 

c. Pemeriksaan Sidang di Pengadilan 

Dalam Kitab Undang-undang hukum acara pidana 

pemeriksaan didalam sidang pengadilan terbagi menjadi 

tiga bagian yakni : 

1. Acara Pemeriksaan Biasa 

“Pemeriksaan dilakukan oleh hakim yang 

ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan 
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berdasarkan ketentuan Pasal 152 (1) dan Pasal 153 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana, pengadilan 

dilakukan secara lisan dengan menggunakan bahasa 

Indonesia serta bersifat terbuka untuk umum.”
15

 

2. Acara Pemeriksaan Singkat 

“Persidangan acara pemeriksaan singkat ini 

dilakukan terhadap perbuatan tindak pidana ringan 

dengan ketentuan bahwa sanksi yang akan diberikan 

kepada pelaku tindak pidana merupakan sanksi pidana 

ringan yakni perkara diancam dengan pidana penjara 

atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda 

sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan 

penghinaan ringan.” 

3. Acara Pemeriksaan Cepat 

“Acara pemeriksaan cepat dilakukan terhadap 

pelaku tindak pidana ringan dimana acara pemeriksaan 

cepat dilaksanakan dengan maksimal jangka waktu 

sidang yang cepat, pada umumnya perkara acara 

pemeriksaan cepat adalah perkara pelanggaran lalu 

lintas sebagaimana dalam pasal 211 Undang-undang 

                                                           
15 Ibid, Pasal 152 dan Pasal 153 
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Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana
.”16

 

Negara Indonesia setelah berlakunya Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana dalam pemeriksaan 

permulaan (Vooronderzok) dipakai sistem inquisitoir yng 

lunak yang berarti didalam pemeriksaan tersangka 

hendaklah didampingi oleh penasehat hukum yang 

mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif sebab 

pemeriksaan menurut sistem accuisitoir pada tingkat 

pengadilan gerectelijke onderzoek) tersangka ataupun 

terdakwa diakui sebagai subjek pemeriksaan sehingga 

terdakwa tersebut diberikan hak seluas-luasnya untuk 

melakukan pembelaan diri atas dakwaan yang dituduhkan 

kepadanya serta proses persidangan dipengadilan juga 

dilakukan dengan pintu terbuka sehingga setiap orang dapat 

melihat jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis 

hakim dimuka persidangan sebab hakimlah yang 

memegang kendali atas persidangan tersebut untuk 

menemukan kebenaran yang materiil dalam muka 

persidangan. 

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya 

sebagai hakim dalam menangani suatu perkara, seorang 

                                                           
16 Ibid, Pasal 211 
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hakim dituntut bersifat objektif serta diharapkan memiliki 

kebijaksanaan serta menjunjung tingi nilai keadilan dan 

kebenaran meteriil serta bersifat aktif dan dinamis 

berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan 

ataupun hukum positif yang ada sebab putusan yang 

dijatuhkan hakim nantinya dapat dipertanggungjawabkan 

dari aspek hukum itu sendiri, dari segi hak asasi manusia 

terhadap terdakwa, masyarakat dan negara yang berasaskan 

Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga adapun tugas dan 

kewenangan hakim dalam menjalankan kapasitas sebagai 

hakim adalah sebagai berikut : 

1. “Untuk kepentingan pemeriksaan hakim 

disidang pengadilan dengan penetapannya 

berwenang melakukan penahanan.” 

2. “Memberikan penangguhan penahaan dengan 

atau tanpa jaminan uang , ataupun dengan atau 

tanpa jaminan orang berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.” 

3. “Mengeluarkan penetapan agar terdakwa yang 

sebelumnya tidak hadir kepersidangan tanpa 

alasan yang sah dapat dihadirkan secara paksa.”  
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4. “Mengeluarkan perintah penahanan terhadap 

seorang saksi yang diduga telah memberikan 

keterangan palsu dipersidangan.”  

5. “Memerintahkan perkara yang diajukan 

penuntut umum secara singkat agar diajukan ke 

sidang pengadilan dengan acara biasa setelah 

adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 

empat belas hari.” 

6. “Memberikan penjelasan terhadap hukum yang 

berlaku jika dipandang perlu dipersidangkan 

baik atas kehendaknya sendiri atas permintaan 

terdakwa ataupun penasehat hukumnya.”  

7. “Memberikan perintah kepada seseorang untuk 

mengucapkan sumpah atau janji diluar sidang.”  

d. Tuntutan Pidana 

Penuntut umum pada dasarnya wajib melakukan 

penuntutan terhadap siapapun yang telah melakukan 

pelanggaran pidana diwilayah hukumnya kecuali apabila 

kepentingan hukum atau kepentingan umum memang 

mengkehendaki agar penuntut umum tidak melimpahkan 

perkaranya ke pengadilan untuk diadili, apabila terdapat 

dasar-dasar yang menutup kemungkinan bagi penuntut 

umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelakunya 
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(vervolgingsuits luitingsgrounden), dan apabila terdapat 

dasar-dasar yang membuat penuntut umum harus 

menangguhkan penuntutan terhadap pelakunya 

(vervolgingsopchortingsgrounded). 

e. Putusan Pengadilan 

Putusan pengadilan adalah hasil atau kesimpulan 

dari suatu proses peradilan di muka persidangan dimana 

putusan tersebut diputus dengan pertimbangan dan 

keyakinan hakim melalui proses persidangan. 

f. Upaya Hukum 

Upaya hukum dalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia dibagi menjadi 2 jenis upaya hukum yakni upaya 

hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, adapun 

perbedaan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar 

biasa adalah sebagai berikut : 

1. Dalam segi pengajuan terhadap putusan pengadilan, 

upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang 

diajukan terhadap putusan pengadilan yang masih 

belum mendapatkan kekuatan hukum tetap sedangkan 

upaya hukum luar biasa merupakan upaya hukum yang 

dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap. 
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2. Upaya hukum biasa dalam pengajuannya tidak 

dibutuhkan syarat-syarat tertentu yang bersifat khusus 

sedangkan dalam upaya hukum luar biasa diperlukan 

syarat-syarat khusus dalam melakukan pengajuannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

3. Upaya hukum biasa dan Upaya hukum luar biasa 

bertujuan untuk mengoreksi putusan pengadilan yang 

sebelumnya demi ditegakkannya hukum, keadilan dan 

kebenaran. 

g. Eksekusi Putusan Peradilan 

Eksekusi putusan pengadilan dalam hal ini memiliki 

arti pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap yang artinya tidak ada 

lagi upaya hukum untuk mengubah putusan tersebut 

sebagaimana telah diatur didalam Pasal 10 Undang-undang 

Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana.
17

 Eksekusi putusan pengadilan hendaklah 

segera dilaksanakan setelah pembacaan putusan pengadilan 

oleh hakim yang tidak diajukan lagi upaya hukum sehingga 

putusan tersebut telah bersifat inkrah dan memiliki 

kekuatan hukum tetap sebagaimana yang telah diatur 

                                                           
17 Ibid, Pasal 10 
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didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

Setelah dilaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan 

maka selanjutnya akan dilaksanakan fungsi pengawasan 

dan pengamatan putusan pengadilan agar diketahui bahwa 

putusan pengadilan tersebut telah dilaksanakan dengan baik 

sesuai dengan putusan hakim dan hakim dalam hal ini juga 

diberikan kewenangan untuk selalu dapat melihat 

perkembangan terpidana. 

 

2. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di 

Indonesia 

a. Sejarah Peradilan Pidana Anak di Indonesia 

Surat Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung No P 1/20, 

tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa anak merupakan 

mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan tindak 

pidana yang dapat dihukum namun belum berusia 16 (enam belas) 

tahun, dalam surat ini, Jaksa Agung menekankan bahwa 

menghadapkan anak-anak kedepan pengadilan merupakan langkah 

terakhir (ultimatum remedium), sebab dalam menyelesaikan 

perkara anak masih dimungkinkan adanya cara penyelesaian lain 

yang dapat dilakukan diluar pengadilan  sehingga pada masa itu 

lembaga yang dipercayakan untuk menyelesakan hal ini adalah 

kantor pejabat sosial dan ProJuventute yang didirikan pada tahun 
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1957 oleh Departemen Kehakiman yang selanjutnya bernama Pra 

Yuwana. 

Pra Yuwana merupakan lembaga khusus yang ditugaskan 

untuk membant pelaksanaan peradilan anak yang bertujuan untuk 

melindungi anak serta mencegah anak-anak lainnya untuk 

melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran kesusilaan serta Pra 

Yuwana juga memiliki tugas untuk membimbing anak-anak sebab 

selain sebagai social worker lembaga ini juga berfungsi sebagai 

lembaga Counseling yang bertugas untuk memberikan bantuan 

ataupun nasihat terhadap kliennya. 

Terhadap penaganan perkara pidana anak, selain 

berlakunya pasal 45, 46 serta 47 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (Yang telah dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku 

sejak keluarnya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak) 

terdapat pula beberapa ketentuan yang dipergunakan sebagai 

pedoman yaitu Peraturan Menteri Kehakiman No M.06-UM.01 

Tahun 1983 yang mengatur tata tertib persidangan anak yang 

menyatakan bahwa persidangan anak dilakukan tertutup untuk 

umum sementara putusan dinyatakan alam sidang terbuka untuk 

umum serta ditentukan juga bahwa hakim, jaksa penuntut umum 

serta penasihat hukum bersidang tanpa toga dan pemeriksaan 

dilakukan dengan kehadiran orang tua dan atau wali dan atau orang 

tua asuh, Selain Peraturan Menteri Kehakiman tersebut terdapat 
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juga Surat Ederan Mahkamah Agung No 6 Tahun 1987 tentang 

Tata Tertib Sidang Anak yang menetukan bahwa dalam perkara 

pidana anak diperlukan adanya penelitian pendahuluan mengenai 

unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang menyangkut 

lingkungan, pengaruh, dan keadaan anak yang melatarbelakangi 

tindak pidana itu serta diharapkan agar hakim juga memperdalam 

pengetahuan melalui literature, diskusi dan sebagainya. 

Rancangan Undang-undang Peradian Anak telah ada sejak 

tahun 1967 serta dibahas sejak tahun 1970 sebagaimana telah 

termaktub dalam penjelasan pasal 10 Undang-undang No 14 tahun 

1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman 

yang kemudian dengan Peraturan Menteri kehakiman RI No M.06-

UM.01 Tahun 1983 dan Surat Edaran Mahkaman Agung RI 

No.MA/KUMDIL/10348/XI/87, untuk merealisasikan lahirnya 

suatu sistem peradilan anak maka pemerintah melalui amanat 

presiden No.R.12/PU/XII/1995 tertanggal 10 November 1995 

mengajukan rancangan Undang-undang pengadilan anak kepada 

DPR untuk mendapat pembahasan dan persetujuannya dan dalam 

hal ini Sistem peradilan pidana anak merupakan bagian daripada 

lingkungan Peradilan Umum dimana kewenangan dalam sidang ini 

hanya menjadi wewenang badan peradilan umum. 
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b. Kedudukan Peradilan Pidana Anak di Indonesia 

Kedudukan peradilan pidana anak di Indonesia merupakan 

bagian daripada peradilan umum sebagaiana yang telah diatur 

dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman dalam pasal 25 ayat (1) dijelaskan bahwa kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah kekuasaan mahkamah agung dan 

badan peradilan yang berada dibawahnya serta oleh sebuah 

mahkamah konstitusi adapun badan peradilan yang berada dibawah 

mahkamah agung adalah peradilan umum, peradilan agama, 

peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara sebab didalam 

Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan 

peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang 

mengadilinya masing-masing dan sistem peradilan pidana anak di 

Indonesia merupakan bagian daripada wewenang peradilan umum 

Indonesia sebab Peradilan Agama. 

Peradilan Militer serta Peradian Tata usaha negara 

merupakan peradilan khusus yang secara khusus mengadili 

perkara-perkara tertentu terhadap golongan rakyat tertentu 

sedangkan peradilan umum merupakan peradilan yang terbuka 

bagi rakyat secara umumnya baik hal itu peradilan dalam perkara 

perdata maupun peradilan perkara pidana namun didalam peradilan 

umum tersebut terdapat pengkhususan (diferensiasi ataupun 

spesialisasi) seperti peradilan lalu lintas, peradilan pidana anak, 
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peradilan niaga dan sebagainya yang membutuhkan spesialisasi 

peradilan sebab  penempatan peradilan khusus disamping empat 

badan peradilan yang sudah ada telah diatur berdasarkan ketentuan 

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman dalam pasal 27 yang telah dijelaskan juga dalam pasal 

25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan khusus dapat 

dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sehingga dapat 

disimpulkan bahwa peradilan pidana anak merupakan spesialisasi 

dan referesiansian daripada peradilan umum di Indonesia, 

Peradilan pidana anak diatur sendiri dan terpisah didalam peraturan 

perundang-undang sistem peradilan pidana anak. 

Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruh 

daripada suatu proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan 

dengan masalah hukum, proses penyelesaian yang dimaksudkan 

didalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia ada dari tahap 

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah 

menjalani pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Angka 1 

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak sehingga oleh sebab itu didalam kasus perkara pidana 

anak dapat ditunjuk hakim yang khusus untuk mengadili perkara-

perkara pidana anak dimana peradilan anak tersebut melibatkan 

anak dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana dengan 
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menjaga sisi psikologi dan tumbuh kembangnya serta tidak 

mengabaikan masa depan daripada anak tersebut. 

c. Prinsip-prinsip Peradilan Pidana Anak di Indonesia 

Dalam menegakkan Sistem peradilan pidana anak di 

Indonesia terdapat beberapa asas-asas yang menjadi acuan yang 

telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 

11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah 

sebagai berikut : 

 “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan 

asas:  

a. pelindungan;  

b. keadilan;  

c. nondiskriminasi;  

d. kepentingan terbaik bagi Anak;   

e. penghargaan terhadap pendapat Anak;  

f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;  

g. pembinaan dan pembimbingan Anak;  

h. proporsional;  

i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai 

upaya terakhir; dan” 

j. “penghindaran pembalasan.”
18

 

                                                           
18 Indonesia, Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 11 Tahun 2012 

Pasal 2 
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Serta dalam setiap anak dalam menghadapi proses 

peradilan pidana oleh Undang-undang diberikan hak sebagaimana 

diatur didalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut
19

 : 

“Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:   

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan 

memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; 

b. dipisahkan dari orang dewasa;  

c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara 

efektif;   

d. melakukan kegiatan rekreasional;  

e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan 

lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan 

derajat dan martabatnya; 

f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;  

g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali 

sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling 

singkat;” 

h. “memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang 

objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang 

tertutup untuk umum;  

i. tidak dipublikasikan identitasnya;   

                                                           
19 Ibid, Pasal 3 
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j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang 

yang dipercaya oleh Anak;”   

k. “memperoleh advokasi sosial;   

l. memperoleh kehidupan pribadi;   

m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;   

n. memperoleh pendidikan;  

o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan  

p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.” 

Pada prinsipnya sistem peradilan pidana anak di Indonesia 

merupakan bagian dan tidak terlepas daripada sistem peradilan 

pidana umum sebab secara kompetensi absolut pengadilan yang 

berwenang untuk memeriksa perkara tindak pidana anak melalui 

sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah Pengadilan 

Negeri dan Pengadilan Tinggi dan bermuara kepada Mahkamah 

Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi diIndonesia sedangkan 

dari sisi kompetensi relatif Pengadilan pidana anak dapat dilihat 

dari tempat kejadian perkara daripada peradilan pidana itu terjadi 

dalam artian bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili 

kasus tindak pidana anak tersebut adalah pengadilan yang memiliki 

wilayah hukum yang meliputi tempat kejadian tindak pidana 

tersebut terjadi. 

Ferdinan Loies Haslim. Penerapan Diversi dalam Tahap Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Polresta Barelang 
UIB Repository©2019



48 
 

Universitas Internasional Batam 

Adapun beberapa prinsip-prinsip yang dianut didalam 

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Pembatasan Umur 

Berdasarkan ketentuan Undang-undang sistem peradilan pidana 

anak, usia anak yang menghadapi permasalahan hukum 

berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh Undang-undang 

adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun namun belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun. 

2. Ruang Lingkup Masalah dibatasi 

Ruang lingkup yang dilakukan pemeriksaan dalam sistem 

peradilan pidana anak adalah sebatas pemeriksaan perkara yang 

berkaitan dengan anak. 

3. Ditagani Pejabat Khusus 

Pejabat yang ditunjuk dalam sistem peradilan pidana anak di 

Indonesia adalah merupakan aparat penegak hukum yang 

kompeten mengenai perkara anak baik itu dari pihak penyidik 

anak, penuntut umum anak, serta hakim anak. 

4. Peran Pembimbing Kemasyarakatan 

Dalam sistem peradilan pidana anak diindonesia mengakui 

adanya peranan dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja 

sosial tentang anak. 

5. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan 
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Suasana pemeriksaan mengenai perkara anak hendaklah 

dilakukan dengan suasana yang bersifat kekeluargaan agar 

tumbuh kembang daripada anak yang berhadapan dengan 

hukum tidak terganggu. 

6. Keharusan Splitsing 

Apabila dalam suatu perkara pidana terdapat beberapa subyek 

hukum maka anak tidak boleh diadili bersama orang dewasa 

baik berstatus sipil maupun militer. 

7. Acara Pemeriksaan tertutup 

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia dalam tahap 

pemeriksaan pengadilan hendaklah dilakukan secara tertutup 

namun untuk pembacaan putusan oleh majelis hakim harus 

dalam sidang terbuka untuk umum. 

8. Masa penahanan lebih singkat 

Dalam kasus perkara tindak pidana anak, untuk masa 

penahanan yang dilakukan lebih singkat sebagaimana diatur 

didalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dibandingkan dengan masa penahanan 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 

1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana guna 

untuk memberikan perlindungan terhadap anak.  
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Adapun masa penahan sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Hukuman lebih ringan 

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku 

tindak pidana lebih ringan dibandingkan dengan sanksi pidana 

yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

dengan jangka waktu maksimal 10 tahun guna untuk 

memberikan perlindungan terhadap anak untuk menjamin 

tumbuh kembangnya sianak sebab hukum pidana merupakan 

senjata terakhir (ultimatum remedium) dengan ketentuan ½ 

tuntutan pidana orang dewasa. 

No Keterangan 

Jangka 

Waktu 

Dasar 

Hukum 

1 Penangkapan 24 Jam Pasal 30  

2 

Penahanan hanya dapat 

dilakukan kepada : 

  

a. Anak Berumur 14 Tahun atau 

Lebih 

b. Ancaman Pidana Penjara 7 

Tahun atau lebih 

3 

Penahanan untuk Kepentingan 

Penyidikan 

7 Hari + 8 

Hari (JPU) Pasal 33 

4 

Penahanan untuk Kepentingan 

Penuntutan 

5 Hari + 5 

Hari (PN) Pasal 34 

5 

Penahanan untuk Kepentingan 

Pemeriksaan Persidangan  

10 Hari + 15 

Hari (KPN) Pasal 35 

6 

Penahanan untuk Kepentingan 

Banding 

10 Hari + 15 

Hari (KPTN) Pasal 37 

7 

Penahanan untuk Kepentingan 

Kasasi 

15 Hari + 20 

Hari (MA) Pasal 38 
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d.  Tujuan Peradilan Anak di Indonesia 

Peradilan Pidana Anak di Indonesia berfungsi sebagai 

sebuah sistem peradilan yang memberikan perlindungan kepada 

anak tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat dalam 

menegakkan keadilan sebab tujuan peradilan pidana anak pada 

intinya tidak berbeda dengan peradilan-peradilan lainnya. Sidang 

peradilan pidana anak dikenal juga dengan sebutan sidang anak 

dimana petugas aparat penegak hukum yang bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan pekara anak 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah 

sebagai berikut : 

1. “Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
20

 

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan 

proses penyelesaian perkara Anak yang 

berhadapan dengan hukum, mulai tahap 

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan 

setelah menjalani pidana.” 

2. “Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
21

 

                                                           
20 Ibid, Pasal 1 angka 1 
21 Ibid, Pasal 16 
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Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana 

berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, 

kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” 

Salah satu usaha penegakan hukam yang dilakukan oleh 

negara adalah dengan melalui peradilan anak sebagai suatu usaha 

negara dalam meberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak 

pidana serta mendidik anak tanpa harus mengabaikan penegakan 

keadilan sebab pada dasarnya peradilan anak dibuat dengan tujuan 

untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap serta perilaku 

anak agar anak tersebut dapat meninggal kan perilaku buruk yang 

selama ini yang telah ia lakukan, perlindungan anak dilakukan 

dengan memberikan bimbingan dan pendidikan dalam rangka 

rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan peradilan pidana 

anak. 

Pasal 1 butir 1 a Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa “kesejahteraan 

anak adalah suatu tatakehidupan dan penghidupan anak yang dapat 

menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik 

secara rohani,jasmani maupun sosial sebab menghujutkan 

kesejahteraan anak dalam menegakkan keadilan merupakan tugas 

pokok dari pada Peradilan Pidana Anak menurut Undang-undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak sebab peradilan pidana anak 

dirancang bukan hanya sebatas dalam menjatuhkan sangsi pidana 
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saja namun juga memberikan perlindungan bagi masa depan anak, 

filsafat peradilan pidana anak adalah untuk mehujutkan 

kesejahteraan anak sehingga peraturan perundang-undangan 

kesehjahteraan anak dan sistem peradilan pidana anak saling 

berkaitan. 

Peradilan pidana anak hendaknya memberikan pengayoman 

kepada anak baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai 

korban tindak pidana melalui putusan pengadilan yang dijatuhkan 

sebab aspek perlindungan anak didalam peradilan pidana anak 

ditinjau dari segi psikologis supaya anak dalam menghadapi proses 

hukum tidak merasa tertekan, terintimidasi dan sebagainya yang 

kemudian akan mempengaruhi tumbuh kembangnya sianak 

tersebut sebab anak merupakan generasi penerus bangsa yang 

harus dijaga kesejahteraannya. 

Adapun alasan kesejahteraan anak perlu dijaga secara 

umum karena : 

1. Anak merupakan insani yang merupakan potensi serta 

penerus cita-cita bangsa kedepannya digenerasi 

berikutnya. 

2. Supaya anak dapat menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya dengan baik sehingga tumbuh 

kembang anak dari kecil hendaklah dijaga. 
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3. Anak sebagai pihak yang masih belum bisa menjaga 

dan memelihara dirinya sendiri. 

 

3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak 

a. Pengertian Perlindungan Anak 

Anak merupakan calon-calon generasi muda yang 

dikemudian hari akan memimpin suatu negara serta meneruskan 

cita-cita luhur daripada suatu bangsa dimasa mendatang serta 

sebagai sumber harapan bagi generasi-generasi sebelumnya perlu 

dijamin haknya untuk dapat menjalankan hidup dengan baik serta 

tumbuh kembangnya baik dari sisi rohani, jasmani maupun sisi 

sosialnya oleh sebab itu perlindungan anak merupakan suatu usaha 

dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai 

kedudukan dan peranan yang jika mereka telah matang 

pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka anak 

dipercaya dapat menjadi pengganti generasi terdahulunya yang 

lebih baik. 

 Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban serta 

tanggung-jawab daripada suatu negara begitu juga dengan 

Indonesia sehigga negara begitu konsen dalam melakukan segala 

usaha untuk menciptakan kondisi yang baik agar anak dapat 

mengalami pertumbuhan dengan baik dari aspek sisi fisik, mental 

serta sosial sebab perlindungan terhadap anak merupaan 
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perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, oleh karena 

perlindungan terhadap anak membawa akibat hukum maka dalam 

menjalankan tanggungjawabnya dalam melakukan perlindungan 

terhadap anak dibuatkanlah beberapa hukum baik itu hukum 

tertulis maupun hukum tidak tertulis untuk tetap menjaga agar 

perlindungan terhadap anak tersebut dapat dijalankan dengan baik.  

 Hukum sebagai jaminan terhadap kegiatan 

perlindungan anak, Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian 

hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan 

anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat 

negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan 

anak, oleh sebab itu perlindungan anak tidak boleh dilakukan 

secara berlebihan dan harus memperhatikan dampak yang akan 

muncul terhadap lingungkan maupun terhadap diri anak itu sendiri 

sehingga pelaksanaan perlindungan terhadap anak dilakukan 

dengan tindakan-tindakan rasional, bertanggungjawab dan 

bermanfaat sehingga pelaksanaan perlindungan terhadap anak 

tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efesien. 

 Perlindungan anak secara umum dibagi menjadi 2 (dua) 

bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi 

perlindungan dalam bidang hukum publik serta perlindungan 

dalam bidang hukum keperdataan, sedangkan perlindungan anak 

yang bersifat non yuridis meliputi terhadap perlindungan dalam 
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bidang sosial, bidang kesehatan serta bidang pendidikan sehingga 

dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak dapat juga diartikan 

sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, 

merehabilitasi serta memberdayakan anak yang mengalami tindak 

perlakuan salah (Child Abused), eksploitasi serta penelantaran agar 

dapat menjamin kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak 

secara wajar baik secara fisik, mental maupun sosialnya. 

b. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak 

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai 

pelaku tindak pidana adapun beberapa prinsip yang digunakan 

dalam perlindungan anak adalah sebagai berikut : 

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri 

Anak merupakan generasi penerus didalam 

kelangsungan hidup daripada manusia, sebuah bangsa dan 

negara serta penerus dari suatu keluarga sehingga hak-hak 

daripada seorang anak haruslah dilindungi dengan baik sebab 

anak tidak dapat melindungi diri sendiri oleh sebab itu negara 

harus mengusahakan kepentingan serta perlindungan hak-hak 

anak. 

2. Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) 

Kepentingan terbaik bagi sang anak dipandang sebagai 

aramount impoortence (memperoleh prioritas tertinggi) dalam 

setiap keputusan menyangkut anak sebab tanpa menerapkan 
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prinsip ini maka perjuangan untuk melindungi sianak tidak 

akan berjalan dengan maksimal sebab prinsip ini memandang 

anak sebagai korban ketidaktahuan Karena usia 

perkembangannya. 

3. Ancangan Daur Kehidupan (Life-Circle Approach) 

Prinsip perlindungan terhadap anak mengacu terhadap 

prinsip bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini 

bahkan sejak bakal anak (janin) pun sudah harus dilindungi hak 

nya hingga anak beranjak sampai dewasa oleh sebab anak 

merupakan generasi-generasi yang akan meneruskan sebuah 

komunitas keluarga, bangsa dan negara dan begitu seterusnya. 

c. Hukum Perlindungan Anak 

Didalam kehidupan berbangsa dan bernegara setiap warga 

negara memiliki kepentingannya masing-masing yang dimana 

kepentingan tersebut bisa saja bersamaan dengan kepentingan yang 

lainnya ataupun kepentingan dari suatu pihak dapat bertentangan 

dengan kepentingan pihak yang lainnya oleh sebab itu hukum 

dipercaya sebagai pengatur yang menata kepentingan tersebut atau 

lebih dikenal bahwa law is social engineering tools maka dalam 

hal ini untuk kepentingan yang menyangkut terhadap kepentingan 

anak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan 

perlindungan anak yang disebut juga dengan hukum perlindungan 

anak. 
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J.E Dock dan Mr H.M.A Drewes memberikan pengertian 

hukum terhadap anak muda (Jongdrecht) dalam 2 (dua) pengertian 

yaitu segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada 

mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi 

mereka untuk berkembang, hukum perlindungan anak merupakan 

hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum 

perlindungan anak merupakan segala jenis hukum yang berkaitan 

dengan anak baik itu dari sisi hukum adat, hukum pidana, hukum 

perdata dan sebagainya sebab perlindungan anak menyangkut 

berbagai aspek kehidupan dan penghidupan agar anak benar-benar 

dapat bertumbuh serta berkembang dengan wajar.  

Bismar Siregar menjelaskan bahwa masalah perlindungan 

hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekaan untuk 

melindungi anak-anak Indonesia, masalahnya tidak semata-mata 

bisa didekati secara yuridis tetapi perlu pendekatan yang lebih luas 

yaitu dar segi ekonomi, sosial dan budaya, sedangkan menurut Arif 

Gosita bahwa hukum perlindungan anak merupakan hukum baik 

itu hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis yang 

menjamin anak agar dapat benar-benar menjalankan hak dan 

kewajibannya sebagai seorang anak. 

d. Hak-hak dan Kewajiban Anak 

Konvensi Internasional (PBB) terhadap Deklarasi tentang Hak-hak 

Anak tanggal 20 November 1959 tersirat bahwa umat manusia 
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berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak dan 

didalam deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak 

anak yaitu :
22

 

1. “Anak berhak menikmati semua hak-hak nya sesuai dengan 

ketentuan yang diatur didalam deklarasi ini tanpa pengecualian 

tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, 

bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tinkatan sosial, 

kaya miskin, kelahiran atau status lainnya yang melekat 

terhadap anak tersebut ataupun terhadap keluarga anak 

tersebut.” 

2. “Anak berhak memperoleh perlindungan atas tumbuh 

kembangnya baik secara fisik, kejiwaan, moral ataupun 

spiritual da kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal 

serta sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. 

3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan. 

4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarkatan untuk 

tembah kembangnya secara sehat. 

5. Anak yang mengalami kecatatan fisik dan mental berhak untuk 

memperoleh pendidikan, perawatan serta perlakuan khusus. 

6. Anak berhak mendapatkan kasih sayang dan pengertian guna 

untuk kepentingan pertubuhan kepribadian anak secara 

maksimal dan harmonis. 

                                                           
22 Konvensi Internasional (PBB) terhadap Deklarasi tentang Hak-hak Anak tanggal 20 November 

1959 
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7. Anak berhak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan guna 

untuk pertumbuhan intelektual daripada sianak. 

8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam 

menerima perlindungan serta pertolongan. 

9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, 

penghisapan serta tidak boleh dijadikan sebagai subyek 

perdagangan yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, 

jiwa dan akhlaknya. 

10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam 

bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk 

diskriminasi lainnya.” 

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak 

sebagaimana diatur didalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

yang didalam pasal 1 Undang-undang No 4  Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak dijelaskan bahwa Kesejahteraan anak adalah suatu 

tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin 

pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, 

jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha 

kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya 

kesejahteraan anak terutaa terpenuhinya kebutuhan pokok anak bahkan 

majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989 telah menyetujui 

Konvensi Hak-hak anak yang diratifikasi oleh bangsa Indonesia 
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dengan Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 dimana didalam 

konvensi tersebut ditentukan antara lain larangan penyiksaan, 

perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur 

hidup, dan penahanan semena-mena atau peranpasan kebebasan anak 

bahkan anak sebagai pelaku tindak pidana pun haruslah dijaga haknya 

khususnya untuk menerima manfaat dari segala proses hukum atau 

bantuan hukum lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan 

mereka. 

 

4. Tinjauan Umum tentang Diversi 

a. Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

Mediasi Penal (Penal Mediation) atau dikenal dengan 

istilah Mediation in Criminal cases atau mediation in penal 

matters merupakan penyelesaian suatu perkara diluar jalur 

pengadilan atau biasa dikenal dengan istilah alternative dispute 

resolution, Mediasi penal pada umum diterapkan dalam perkara 

perdata dan tidak digunakan untuk kasus-kasus pidana sebab pada 

prinsipnya suatu perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar 

pengadilan sebab praktik penyelesaian perkara pidana diluar 

pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya.  

Sistem Peradilan pidana anak di Indonesia juga mengatur 

mengenai konsep mediasi penal tersebut dikarenakan diharapkan 

didalam penegakkan hukum terhadap anak dilakukan melalui 
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pendekatan-pendekatan keluarga dan pihak-pihak lainnya guna 

untuk kepentingan pertumbuhan sianak (Pasal 18 Undang-undang 

Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
23

, 

serta sistem peradilan pidana anak di Indonesia juga menekankan 

terhadap pemulihan kembali keadaan semula dan bukan 

pembalasan sebagaimana diatur didalam pasal 1 angka 6 Undang-

undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, adapun alasan mediasi penal dianggap sebagai alternatif 

dalam sistem peradilan adalah : 

1. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan berkas perkara 

dipengadilan. 

2. Menjadi salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih 

murah, lebih cepat serta sederhana. 

3. Memaksimalkan fungsi daripada lembaga pengadilan dalam 

melakukan penyelesaian suatu sengketa disamping penjatuhan 

sanksi pidana. 

 

b. Pengertian Diversi 

Diversi berdasarkan penjelasan dalam Undang-undang 

Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 

1 angka 7 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dalam Naskah 

                                                           
23 Indonesia, Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 11 Tahun 2012 

Pasal 18 
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akademik Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak di Indonesia dikemukakan bahwa diversi merupakan 

pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan 

tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian 

damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana 

dengan korban yang kemudian difasilitasi oleh keluarga dan atau 

masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa 

ataupun hakim.
24

 

 

c. Tujuan Diversi 

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur mengenai keadilan 

Restoratif dan diversi sebab dalam Undang-undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak ini bertujuan untuk menghindari dan 

menjauhkan anak dari proses peradilan dengan tujuan agar anak 

dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dengan wajar, 

tujuan daripada diversi itu sendiri dijelaskan dalam “pasal 6 

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak adalah sebagai berikut :  

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak 

2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan 

3. Menghindarkan anak dari perapasan kemerdekaan 

                                                           
24 Ibid, Pasal 1 angka 7 
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4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi 

5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak”
25

 

 

d. Perkara Yang diupayakan Diversi 

Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pada 

tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di 

Pengadilan Negeri Wajib diupayakan diversi
26

 dalam hal anak 

sebagai pelaku tindak pidana namun tidak semua perkara tindak 

pidana anak dapat dilakukan upaya diversi dikarenakan adanya 

batasan-batasan tertentu yang telah diatur oleh Undang-undang 

terhadap jenis-jenis perkara yang dapat dilakukan upaya diversi 

sebagaimana dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-undang 

Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

bahwa perkara yang dapat dilakukan diversi adalah  

1. “Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun 

sebagaimana ketentuan sanksi pidana yang diatur didalam 

kitab undang-undang hukum pidana, serta” 

2. “Perbuatan tindak pidana tersebut bukanlah merupakan 

pengulangan daripada tindak pidana dalam hal ini baik itu 

tindak pidana yang sejenis maupun yang tidak sejenis”
27

 

 

                                                           
25 Ibid, Pasal 6 
26 Ibid, Pasal 7 ayat 1 
27 Ibid, Pasal 7 ayat 2 
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B. LANDASAN YURIDIS 

1. “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 28 B Ayat 2” 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”
28

 

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945 sebagai Konstitusi serta landasan hukum tertinggi di 

Indonesia mengamanahkan bahwa setiap anak diindonesia berhak 

untuk dijaga dan dilindungi haknya guna untuk tumbuh kembangnya 

anak tersebut sehingga oleh sebab itu hendaklah terdapat turunan 

hukum yang mengatur secara terperinci yang memberikan 

perlindungan kepada anak demikian juga dengan dalam sistem 

peradilan pidana anak di Indonesia. 

 

2. “Undang-undang  Nomor 4  Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 

Anak” 

a. Pasal 6 

(1) “Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan 

dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi 

hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan 

perkembangannya. 

                                                           
28 Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD Tahun 1945 

Pasal 28B ayat 2 
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(2) Pelayanandan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam 

ayat (1), juga diberikan kepada anakyang telah dinyatakan 

bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan 

keputusan hakim.” 

b. Pasal 8 

“Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan 

kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa 

membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, 

dan kedudukan sosial.” 

Dalam pasal-pasal diatas dapat dilihat bahwa seorang anak 

hendaklah diberikan perlindungan berupa bantuan dan pelayanan yang 

bertujuan untuk tumbuh kembangnya anak tersebut guna mewujudkan 

kesejahteraan anak tersebut bahkan ketika anak tersebut mengalami 

permasalahan hukum sekalipun tanpa membeda-bedakan status sosial 

daripada anak tersebut. 

 

3. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana” 

a. Pasal 2 

“Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara 

peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat 

peradilan. 

b.Pasal 153 Ayat 3” 
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“(3) Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang 

membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali 

dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-

anak.” 

 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan landasan 

hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan sistem peradilan 

Indonesia secara umum bahkan didalam pasal diatas juga dijelaskan 

bahwa apabila suatu perkara pidana memiliki hubungan dengan anak 

maka hendaklah peradilan tersebut dibuat secara khusus dan bersifat 

tertutup untuk umum guna untuk menjaga hak daripada anak tersebut. 

 

4. “Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia 

a. Pasal 1 Ayat 5 

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 

kepentingannya. 

b. Pasal 52 

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, 

keluarga, masyarakat, dan negara. 
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2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk 

kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh 

hukum bahkan sejak dalam kandungan. 

c. Pasal 66 ayat 2,4, 6 dan 7 

2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat 

dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.” 

4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya 

boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya 

dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. 

6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak 

memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara 

efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.” 

“7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk 

membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan 

Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang 

tertutup untuk umum.” 

Didalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia terdapat peraturan yang mengatur mengenai hak anak 

bahwa seorang anak hendaklah dijunjung tinggi hak nya dan 

dilindungi oleh semua orang termasuk oleh negara bahkan sekalipun 

ketika anak tersebut masih berada di kandungan bahkan pada saat 

seorang anak memiliki permasalahan dengan hukum hendaklah 

diupayakan untuk didamaikan terlebih dahulu sebab peradilan 
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hendaklah menjadi upaya terakhir bagi penanganaan atas anak yang 

berhadapan dengan hukum serta hakim dalam memberikan putusannya 

tidak boleh memberikan putusan pidana mati dan seumur hidup bagi 

anak. 

 

5. “Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak 

a. Pasal 1 Ayat 1 

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 

b. “Pasal 1 Ayat 2 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 

c.  “Pasal 1 Ayat 12 

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib 

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah, dan negara.” 

d. “Pasal 1 Ayat 15 

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan 

kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan 
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dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, 

anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, 

anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, 

perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau 

mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban 

perlakuan salah dan penelantaran.” 

e. “Pasal 16  

a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari 

sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan 

hukuman yang tidak manusiawi.” 

b. “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai 

dengan hukum. 

c. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara 

anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang 

berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya 

terakhir.” 

f. “Pasal 17 Pasal 1  

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :  

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan 

penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;  
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b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara 

efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; 

dan  

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan 

pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam 

sidang tertutup untuk umum.” 

g. “Pasal 18 

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana 

berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”  

h. “Pasal 64 Ayat 1 dan 2 

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan 

dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 

meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak 

korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan 

tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.  

2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan 

dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilaksanakan melalui :  

a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai 

dengan martabat dan hak-hak anak;  

b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak 

dini;  

c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;  
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d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan 

yang terbaik bagi anak;  

e. pemantauan dan pencatatan terus menerus 

terhadap perkembangan anak yang berhadapan 

dengan hukum;  

f. pemberian jaminan untuk mempertahankan 

hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan  

g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui 

media massa dan untuk menghindari labelisasi.” 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak mengatur secara khusus terhadap perlindungan anak sebab 

seseorang yang belum genap berusia delapa belas tahun masih lah 

dianggap sebagai anak dan hendaklah diberikan perlindungan dan hak-

hak khusus baginya dan negara juga wajib bertanggungjawab penuh 

atas pemenuhan hak daripada anak terlebih khusus bagi anak-anak 

yang tengah berhadapan dengan masalah hukum dalam memberikan 

bantuan dan perlindungan kepada anak tersebut. 

 

“6.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 

a. Pasal 1 ayat 1 

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses 

penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, 
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mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap 

pembimbingan setelah menjalani pidana. 

b. Pasal 1 ayat 2 

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban 

tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. 

c. “Pasal 1 ayat 3   

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya 

disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” 

d.  “Pasal 1 ayat 7 

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari 

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana 

e. Pasal 6  

Diversi bertujuan:   

a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;   

b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses 

peradilan;  

c. menghindarkan Anak dari perampasan 

kemerdekaan;  

d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan  

e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.”  
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e. “Pasal 7  

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 

perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan 

Diversi.  

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dalam hal tindak pidana yang dilakukan:  

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) 

tahun; 

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.” 

f. Pasal 8  

“(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan 

melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau 

orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan 

Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan 

Restoratif.  

(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga 

Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.  

(3) Proses Diversi wajib memperhatikan:  

a. kepentingan korban;  

b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;  

c. penghindaran stigma negatif;  

d. penghindaran pembalasan;  
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e. keharmonisan masyarakat; dan  

f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.” 

g. “Pasal 9  

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan 

Diversi harus mempertimbangkan:  

a. kategori tindak pidana;  

b. umur Anak;  

c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan”  

d. “dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat 

(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan 

korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan 

Anak dan keluarganya, kecuali untuk:  

a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;   

b. tindak pidana ringan;  

c. tindak pidana tanpa korban; atau  

d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah 

minimum provinsi setempat.”    

h. “Pasal 10  

(1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak 

pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana 

ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian 

korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi 

setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
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(2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku 

dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, 

serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. 

(2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi 

Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:  

a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;  

b. rehabilitasi medis dan psikososial;”  

c. “penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;   

d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan 

di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 

3 (tiga) bulan; atau  

e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) 

bulan.” 

i. “Pasal 11  

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:  

a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 

b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; 

c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di 

lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) 

bulan; atau  

d. pelayanan masyarakat.” 
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j. “Pasal 12  

(1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.  

(2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang 

bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke 

pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya 

dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan 

dicapai untuk memperoleh penetapan.”  

(3) “Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari 

terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.  

(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, 

Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu 

paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.  

(5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan 

penghentian penyidikan atau Penuntut Umum 

menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.” 

k. “Pasal 13  

      Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:  
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a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; 

atau  

b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.”   

l. “Pasal 14   

(1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan 

kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan 

langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap 

tingkat pemeriksaan.”  

(2) “Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan 

kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing 

Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, 

pembimbingan, dan pengawasan.”  

(3) “Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan 

dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing 

Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada 

pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).  

(4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti 

laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.” 

m. “Pasal 26  

(1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh 

Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan 
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Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau 

pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.  

(2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi 

dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1).   

(3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. telah berpengalaman sebagai penyidik;”  

b. “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan 

memahami masalah Anak; dan  

c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang 

peradilan Anak. 

(4)   Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi  

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang 

melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang 

dilakukan oleh orang dewasa.” 

 n. “Pasal 29  

"(1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam 

waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan 

dimulai.  
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(2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) 

hari setelah dimulainya Diversi.  

(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai 

kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara 

Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua 

pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.”  

(4) “Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib 

melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara 

ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita 

acara Diversi dan laporan penelitian 

kemasyarakatan.” 

“Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak merupakan landasan hukum daripada Sistem 

Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai peradilan anak 

dimana suatu perkara tindak pidana anak hendaklah diselesaikan 

melalui peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-

undang, Undang-undang ini dibentuk dengan pendekatan keadilan 

restoratif yang berarti bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia 

mengharapkan adanya penyelesaiaan tindak pidana anak diluar jalur 

pengadilan sebagaimana adanya upaya-upaya diversi yang 

diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan sebab tujuan utama 

daripada sistem peradilan anak di Indonesia adalah untuk menegakkan 
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hukum namun selain penegakkan hukum maka undang-undang ini juga 

bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum juga bagi anak 

sehingga tumbuh kembang daripada anak yang menghadapi 

permasalahan hukum tidak terganggu sebab didalam Undang-undang 

ini meyakini bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang 

harus dijaga dengan baik.” 

 

C. LANDASAN TEORITIS 

1. Teori Efektivitas Hukum 

Untuk menjawab permasalahan yang peneliti teliti sebagaimana 

terdapat dalam rumusan masalah skripsi ini mengenai penerapan 

konsep diversi didalam tahap penyidikan serta efektivitas dalam 

menanggulangi perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

maka Peneliti akan menggunakan teori efektivitas hukum yang 

dikemukakan oleh Soejono Soekanto.
29

 

Kata efektif berasal dari bahasa inggris effective yang memiliki 

arti sesuatu yang telah dikerjakan sebelumnya telah dilakukan dan 

berhasil dengan baik bahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

menjelaskan bahwa efektif meruakan sesuatu yang memiliki efek asejak 

dimulainya pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan yang 

ada dan kata efektif juga dapat disimpulkan sebagai hasil yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang dikehendaki dari perbuatan itu sebab 

                                                           
29 “Efektivitas Hukum” (http://digilib.uinsby.ac.id/14773/5/Bab%202.pdf), diakses pada Tanggal 

29 Januari 2019 Pukul 18:30 Wib 
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pada dasarnya efektivitas merupakan suatu standar keberhasilan dalam 

mencapai suatu tujuan sebab efektivitas merupakan pengukuran dalam 

arti tercapainya suatu sasaran atas tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Teori efektivitas hukum ini merupakan salah satu teori hukum 

yang digunakan untuk mengkaji apakah hukum tersebut telah 

ditegakkan dengan baik dan secara efektif ataupun tidak didalam suatu 

negara ataupun didalam suatu daerah berdasarkan indikator-indikator 

penilaian yang telah ada guna untuk menilai keberhasilan suatu hukum 

tersebut terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan sehingga 

dapat disimpulkan bahwa suatu hukum dapat dikatakan telah berjalan 

dengan efektif apabila hukum tersebut telah berjalan sesuai dengan 

harapan pada saat hukum tersebut dibuat baik dari sisi sejauh mana 

suatu hukum tersebut ditaati ataupun tidak oleh semua pihak ataupun 

terhadap penegakkan hukum yang dilakukan oleh pihak aparat penegak 

hukum. 

Dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono 

Soekanto bahwa dalam melakukan kajian terhadap efektif tidaknya 

suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yang saling berkaitan 

yakni : 

1. Faktor Hukum 

Faktor hukum yang dimaksudkan dalam teori efektivitas 

hukum adalah mengenai  sekumpulan peraturan perundang-undangan 
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ataupun landasan-landasan hukum yang cukup memadai dalam proses 

penegakkan hukum itu sendiri sebab pada dasarnya fungsi utama 

daripada hukum itu sendiri adalah berfungsi untuk memberikan 

keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebab dari sisi kepastian dan 

kemanfaatan hukum bersifat konkrit yang bisa secara langsung 

dirasakan sedangkan dari sisi keadilan pada umumnya bersifat abstrak 

hingga adanya putusan hakim melalui pengadilan.
30

 

 

2. Faktor Penegakan Hukum 

Faktor penegakan hukum dalam teori efektivitas hukum 

berfokus terhadap aparat penegak hukum sebab peran petugas aparat 

penegak hukum memiliki peranan penting dalam mewujudkan 

efektivitas hukum seba bahkan sekalipun peraturan perundang-

undangan yang menjadi landasan hukum telah baik namun apabila 

kualitas daripada aparat penegak hukum masih kurang baik maka 

hukum yang seharusnya dapat diterapkan secara efektif akan menjadi 

tidak dapat diterapkan secara efektif.
31

 

 

3. Faktor sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung dalam teori efektivitas 

hukum berbicara mengenai sarana prasaranan yang memadai sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan ataupun sarana prasarana yang 

                                                           
30

 Ibid 
31 Ibid 
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dibutuhkan dalam proses penegakkan hukum sebab suatu sarana 

prasarana serta fasilitas pendukung yang ada dapat memudahkan 

penegakkan hukum terjadi karena tanpa adanya sarana atau fasilitas 

yang memadai maka tidak akan mungkin aparat penegak hukum dapat 

bekerja secara maksimal.
32

 

 

4. Faktor Masyarakat 

Faktor masyarakat dalam teori efektivitas hukum juga memiliki 

pengaruh yang cukup besar dalam membuat hukum tersebut menjadi 

efektif atau tidak sebab bahkan sekalipun dari sisi landasan yuridis 

yang memiliki payung hukum yang kuat serta sisi pihak aparat 

penegak hukum yang memiliki standar kualitas yang tinggi sekalipun 

namun apabila tidak memiliki dukungan dan kesadaran masyarakat 

atas hukum tersebut baik berupa ketaatan hukum dari masyarakat atas 

hukum yang telah ada maka hukum yang telah dibuat tidak akan dapat 

berjalan dengan efektif sebab kepatuhan masyarakat terhadap hukum 

yang ada juga merupakan salah satu faktor apakah hukum tersebut 

dapat berjalan dengan efektif.
33

 

 

5. Faktor Kebudayaan 

Faktor kebudayaan dalam teori efektivitas hukum 

menitikberatkan kepada nilai-nilai yang hidup dan mendasari hukum 

                                                           
32

 Ibid 
33 Ibid 
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yang berlaku sebab nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi 

yang bersifat abstrak sehingga apabila nilai-nilai tersebut dipandang 

baik oleh kebudayaan masyarakat yang ada maka nilai-nilai tersebut 

akan dituruti namun apabila nilai-nilai tersebut dipandang tidak sesuai 

dengan kebudayaan masyarakat yang ada maka peraturan tersebut 

cenderung akan dihindari sehingga oleh sebab itu hukum perundang-

undangan tersebut hendaklah dapat mencerminkan nilai-nilai yang 

hidup sesuai dengan budaya Indonesia agar hukum tersebut dapat 

berlaku secara efektif .
34

 

 

                                                           
34 Ibid 
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