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IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA 

PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK 

(Studi Kasus di Polresta Surakarta) 

Abstrak 

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis untuk mengetahui tahapan tata cara 

proses diversi yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resor Kota 

Surakarta terutama dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Anak, dan juga 

apa saja yang menjadi alasan Kepolisian dalam melakukan diversi. Metode 

penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan metode penelitian hukum 

yuridis empiris.kemudian jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode 

penelitian hukum deskriptif. Bedasarkan hasil penelitian tentang prosedur 

pelaksanaan restorative justice dengan model diversi oleh Penyidik Kepolisian 

yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Tahun 65 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dan Penaganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) 

Tahun. Kesimpulan dari penelitian ini sudah sesuainya anatara keadaan atau fakta 

di lapangan dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku. 

Kata Kunci: Restorative Justice, Pidana Anak, Diversi 

Abstract 

This research is conducted by the authors to know the stage of the process of 
diversion process conducted by the Police of the Republic of Indonesia Resort 
Surakarta City especially in the case of theft committed by the Child, and also 
what is the reason for the Police in doing diversion. The research method used by 
the author is the method of legal juridical empirical research. Based on the 
results of research on the procedure of implementing restorative justice with a 
model of diversion by Police Investigators who are guided by Law Number 11 
Year 2012 on Child Criminal Justice System and Government Regulation Year 65 
concerning Guideline for Diversity Implementation and Adolescent Approach 12 
Years (twelve). The conclusion of this research is in accordance with the situation 
or fact in the field with the applicable Law Rules. 

Keywords: Restorative Justice, Child Crime, Diversion 

1. PENDAHULUAN

Perkembangan di era modern seperti sekarang ini mau tidak mau membuat kita 

semua harus mengikuti dampak globalisasi yang begitu deras. Banyak hal yang 

dengan cepat terjadi perubahan dan hal ini membuat dampak yang sangat beragam 
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dalam perkembangan kehidupan sehari hari salah satunya terjadinya kemerosotan 

moral dalam kehidupan bermasyarakat dan berpotensi besar untuk terjadinya 

pelanggaran hukum. Maka perlu dicari terobosan kebijakan hukum yang 

revolusioner untuk masa depan. 

Permasalahan kejahatan di Indonesia menjadi perhatian sejak puluhan 

tahun lalu. Pada tahun 1970 karena tingkat kejahatan yang begitu tinggi menuntut 

Pemerintah RI mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 1971. 

Instruksi tersebut tentang penanggulangan masalah kejahatan yang telah 

menyebar luas secara nasional.
1
 Peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan

anggota masyarakat setiap bangsa dipandang para ahli sebagai hal yang alami. 

Beberapa ahli berpendapat “setiap  orang mempunyai  peluang  melakukan  

perbuatan menyimpang,  karena  kejahatan  merupakan  gejala  yang  menyangkut  

setiap orang”.
2

Dalam menjalankan roda kehidupan, masyarakat terkadang harus 

melakukan perbuatan jahat untuk memenuhi kebutuhannya seperti mencuri dan 

lain sebagainya. Oleh karena itu, diharapkan ada sebuah sistem peradilan yang 

memberikan keadilan pada semua pihak. Sistem peradilan pidana merupakan 

sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, 

bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan 

menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi 

korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan 

untuk diputus bersalah serta mendapat pidana kemudian mencegah terjadinya 

korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.
3

1
Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan 

Restorative Justice, Bandung: Refika Aditama, hlm 3. 
2
Ibid., hlm 4. 

3
Mardjono Resktodiputro, 1997, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, 

Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas 

Indonesia, hlm 84. 
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Dengan melihat tujuan yang ingin dicapai oleh sistem peradilan pidana, 

pastilah bertujuan untuk menyelesaikan perkara kejahatan yang ada. Tapi apa 

daya dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak terwujud. Contohnya yaitu orang 

yang telah divonis pengadilan bersalah dan telah melewati semua masa hukuman 

namun dia mengulangi perbuatannya bahkan menjadi residivis. Ini merupakan 

contoh kecil para pelaku tidak mempunyai efek jera walaupun telah menjalani 

sistem peradilan yang ada. 

Anak adalah generasi muda dan merupakan sumber daya manusia yang 

sangat potensial guna meneruskan kehidupan dan berbangsa di kemudian hari, 

yang memiliki peran serta sifat yang teramat khusus, sehingga memerlukan 

perlindungan dan pendidikan dalam rangka perkembangan lahir maupun batin dan 

sosial secara seimbang.
4
 Proses diversi sangatlah lebih berpihak kepada anak

dengan berbagai alternatif di dalamnya dari pada harus beracara di pengadilan.
5

Kepolisian mempunyai wewenang untuk melaksanakan diversi tersebut dalam 

sistem peradilan pidana yang merupakan sistem dalam suatu peradilan bertujuan 

mengendalikan kejahatan. Diversi bertujuan menyelesaikan sebagian besar 

laporan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku 

kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana 

kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku 

mengulangi kejahatannya.
6

Dewasa ini kebanyakan anak yang berhadapan dengan pidana dan 

kasusnya sampai masuk pengadilan kemudian harus diadili. Hal ini sangat 

berdampak negatif pada sang anak yang timbul dari proses peradilan tersebut 

yang secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak 

psikologis bagi anak. Kebanyakan putusan dari pengadilan adalah merampas hak-

hak anak untuk belajar dan memperoleh perlindungan dalam tumbuh 

kembangnya.
7

4
Gatot Supramono, 2007, Hukum Acara Peradilan Anak, Jakarta: Djambatan, hlm 11. 

5
Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Peradilan Pidana 

Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 53. 
6
Mardjono Resktodiputro, 1997, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, 

Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas 

Indonesia, hlm 84. 
7
Ibid., hlm 4. 
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Menghindari dampak buruk dalam proses peradilan bagi pelaku anak, 

maka dibuatlah sebuah pedoman untuk menghindarkan anak dari dampak negatif 

proses peradilan pidana yaitu dengan diberikannya kewenangan kepada penyidik 

kepolisian untuk mengambil kebijakan untuk menyelesaikan kasus pidana yang 

menimpa anak dilakukan dengan jalan tidak formal seperti pelaku yang sudah 

dewasa yaitu dengan musyawarah tidak meneruskan ke pengadilan, menyerahkan 

kepada orang tua atau diserahkan lembaga sosial guna dilakukan pengawasan dan 

pendidikan hal ini disinyalir lebih berkeadilan bagi anak demi masa depan dan 

tumbuh kembangnya dari pada harus melibatkan anak dalam sistem peradilan 

yang formal.
8
 Maka dari itu keadilan restoratif sangat diperlukan untuk

kepentingan anak dan guna menjamin masa depannya.
9

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme penerapan restorative 

justice pada anak yang melakukan tidak pidana pencurian dan untuk mengetahui 

seberapa efektifkah penerapan restorative justice yang diberlakukan kepada anak 

yang melakukan tindak pidana pencurian, serta untuk mengetahui alasan dan 

hambatan diberlakukannya restorative justice pada anak yang melakukan tindak 

pidana pencurian.  

Sementara itu, manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara 

teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut: (1) Manfaat praktis yaitu: 

(a) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mendalam tentang 

implementasi restorative justice dalam tidak pidana pencurian yang dilakukan 

oleh anak, (b) Diharapkan hasil dari penelitian dapat digunakan oleh masyarakat 

maupun para penegak hukum sehingga bisa tercapainya keadilan; 

(2) Manfaat Teoritis yaitu: (a) Diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan 

peneliti di bidang ilmu hukum pidana terutama dalam implementasi restorative 

justice pada tindak pidana pencurian oleh anak, dan (2) Dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam ilmu hukum pada khususnya. 

8
Ibid. 

9
M. Ghufran H. Dan Kordi K., 2015, Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan 

Perlindungan Anak, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, hlm 191. 
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2. METODE

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode yuridis empiris yang 

mendeskripsikan dan memberikan data secara detail tentang manusia atau gejala 

gejala yang ada. Selain itu penulis juga melakukan studi kepustakaan, selain itu 

data yang digunakan oleh penulis diperoleh dari hasil wawancara penulis secara 

langsung kepada Penyidik Polisi di Polresta Kota Surakarta dan dari Berita Acara 

tiap proses yang berjalan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Restorative Justice dan Implementasinya oleh Kepolisian 

Prinsip-prinsip yang berlaku secara umum yang ada pada konsep 

pendekatan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana adalah sebagai 

berikut: 

Pertama, prinsip penyelesaian yang adil. Dalam setiap sistem peradilan 

pidana di seluruh negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui 

terlebih dahulu tentang prosedur-prosedur perlindungan tertentu ketika 

dihadapkan kepada penuntutan, atau penghukuman. Proses peradilan (due 

Process) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberikan 

keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut, dan 

melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.
10

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan Restorative 

menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberi perlindungan bagi tersangka 

yang terkait dengan due prosess. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi 

mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu, maka hal ini 

menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauhmana persetujuan yang 

diberikan (informed consent) dan pelepasan hak suka rela (waivier of rights) dapat 

dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil. 

Konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan restorative yang 

mengharuskan adanya pengakuan bersalah bagi pelaku adalah merupakan syarat 

10
Van Ness dan Strong, 1997, Restorative Justice http://www.restorativrjustice.org diakses 

Jumat 2 Maret 2018 Pukul 10:20 WIB 

http://www.restorativrjustice.org/
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untuk mendapatkan jalan keluar dilanjutkannya proses pemulihan dan sebagai dan 

sekaligus sebagai isyarat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas 

perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah adalah bentuk lain dari suatu 

tanggung jawab.
11

Kedua, perlindungan yang setara. Terdapat keraguan tentang kemampuan 

sistem pendekatan restorative dalam menyelesaikan suatu masalah dan 

memberikan “rasa keadilan” di antara partisipan yang berbeda-beda, karena dapat 

saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik 

atau bahkan fisik.
12

Menurut Wright, ada tiga cara untuk mengkompensasi ketidaksetaraan 

yang dapat diimplementasikan. Pertama, mediator dapat mendukung pihak yang 

lemah dalam proses restorative. Misalnya, mediator dapat membantu partisipan 

yang kurang pandai berbicara mengungkapkan perasaan, pemikiran dan emosi. 

Kedua, penasehat hukum dapat memberi nasehat para pihak yang mempunyai 

daya tawar-menawar yang lemah untuk dapat menerima sesuatu perjanjian yang 

tidak setara atau yang dihasilkan dengan cara yang tidak fair. Ketiga, kasus-kasus 

tertentu bisa ditolak. Misalnya, kasus-kasus yang melibatkan tuan tanah atau 

pemilik penginapan yang berusaha menyelesaikan kasus dengan beberapa 

penyewa untuk menghindari agregat daya tawar-menawar penyewa tanah yang 

mungkin tidak sesuai atau tepat untuk proses-proses informal, dimana pemilik 

penginapan menggunakan kekuasaannya untuk meningkatkan posisi tawar 

menawarnya.
13

Ketiga, hak-hak korban. Dalam penyelesaian suatu masalah melalui 

pendekatan restorative, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban 

adalah pihak yeng berkepentingan dan mempunyai kedudukan (hukum) dalam 

proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai 

bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang 

11
Rafinus Hotmaulana Hutauruk, 2014, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui 

Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 128 
12

Wright, 1991, Hlm. 68, Restotarive Justice http://www.restorativejustice.org diakses 

Kamis, 1  Maret 2018 Pukul 10:20 WIB 
13

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Op.Cit. 

http://www.restorativejustice.org/
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wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban 

sering terabaikan dan kalaupun itu ada pemenuhan sistem administrasi atau 

manajemen peradilan pidana.
14

Pendukung terhadap konsep perlindungan bagi hak-hak korban juga 

berpandangan adalah jelas tidak adil bagi korban apabila negara mengindahkan 

kebutuhan-kebutuhan material, psikologi, hukum, bagi pelaku pelanggar, 

sementara negara tidak memberikan tanggung jawabnya atas kehidupan yang 

layak bagi korban. Agar kedudukan hukum korban dapat menjadi setara dalam 

proses penyelesaian, maka pada korban harus juga diberikan hak-hak untuk 

memperoleh ganti kerugian yang memadai atas derita yang dialaminya
15

Keempat, praduga tak bersalah. Dalam peradilan pidana pada umumnya, 

negara memiliki beban pembuktian kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban 

pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Beda halnya 

dalam proses restorative, yang mensyaratkan pengakuan bersalah merupakan 

syarat dapat dilanjutkan lingkaran penyelesaian. Dalam proses-proses restorative, 

hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan 

cara yakni tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan 

menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah dan selanjutnya memilih opsi proses 

formal dimana kesalahan harus dibuktikan.
16

Kelima, hak bantuan konsultasi atau penasihat hukum. Dalam proses 

restorative, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis 

untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya (vis a vis) 

bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan proses informal yang 

restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum 

mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan 

dalam membuat keputusan.
17

Sementara itu, dalam pelaksanaan proses restorative justice melalui 

diversi diatur dalam berbagai Undang-Undang terutama di Undang-Undang 

14
Ibid, hlm 130 

15
Ibid, hlm 131 

16
Ibid, hlm 132 

17
Ibid, hlm 19 
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Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan 

Anak yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak telah menjelaskan kemana arah perlindungan atau penanganan terkait 

masalah hukum yang dialami oleh anak yaitu mengarah kepada restorative justice 

dan ide restorative justice ini sendiri telah dijelaskan pada Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu 

meliputi ayat (4) yang menyebutkan bahwa penyidik dan penuntutan pidana anak 

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

kecuali ditentukan lain dalam perundangan yang lain. Kemudian Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ayat (5) juga 

menyebutkan bahwa peradilannya harus khusus untuk anak. 

Salah satu produk dari restorative justice adalah diversi yaitu banyak 

pihak yang berkepentingan di dalamnya guna memperoleh suatu tujuan yang baik 

dengan mengikutsertakan korban, anak, kepolisian, BAPAS, dan pihak yang 

berkepentingan guna mencapai suatu tujuan sebagai mana tercantum dalam Pasal 

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

yaitu mencoba mengupayakan mencapai perdamaian antara korban dan pelaku 

kemudian menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan yang bertujuan 

untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Selain itu masyarakat 

juga dituntut berperan aktif dalam melaksanakan diversi agar anak menjadi lebih 

baik di kemudian hari. 

Dalam proses diversi yang dilakukan secara musyawarah berdasarkan 

pendekatan yang bersifat restorative, maka kegiatan ini wajib memperhatikan 

pula hal yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yaitu lebih mementingkan kepentingan 

korban dan mencoba agar kesejahteraan anak dapat terpenuhi dengan baik serta 

melatih anak tanggung jawab kemudian agar stigma negatif pada anak akan 

hilang. 
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Proses penangkapan yang dilakukan penyidik harus bersifat baik dan 

ramah dengan menunjukkan Kartu Tanda Penyidik dan Surat Perintah 

Penahanan.
18

 Sementara itu dalam proses penyidikan, penyidik harus bersikap

ramah terhadap tersangka anak dan tidak boleh melakukan intimidasi terhadap 

anak tersebut supaya mengakui perbuatannya. Waktu pemeriksaan, pelaku anak 

wajib didampingi oleh pihak yang berkepentingan ataupun berhak memberikan 

pendampingan kepada sang anak.
19

Pelaksana diversi juga harus bijak dan seksama dalam melihat umur anak 

yang terjerat tindak pidana karena ada ketentuan tersendiri mengenai batasan 

umur anak dalam melakukan diversi sebagai mana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang 

telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Selain Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam hal anak 

yang belum mencapai usia 12 tahun melakukan tindak pidana, maka polisi 

mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orangtuanya atau 

mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan 

di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggara kesejahteraan paling lama 6 

(enam) bulan. 

Hasil produk dari diversi adalah adanya sebuah kesepekatan diversi yang 

pelaksanaannya pejabat berwenang harus bertanggung jawab di setiap prosesnya 

dan mengawasi keberlangsungan dari kesepakatan diversi tersebut. Pasal 11 

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Selain 

dari pada itu ada berbagai hal yang menjadi faktor anak dalam melakukan 

berbagai kejahatan, banyak sekali faktor seperti masalah ekonomi yang kurang 

baik, lingkungan yang kurang kondusif untuk tumbuh kembang si anak dan faktor 

psikologis anak yang masih labil.
20

18
Gatot Supramono, 2007, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan Hlm 39 

19
Wahyu S, Anggota PPA Polreta Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 5 Juni 2018, 

Pukul 13.00 WIB 
20

A. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan 

dari Psikologi dan Hukum, Yogyakarta : Liberty, hlm 32-34. 
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Setelah Kepolisian melaksanakan penyidikan maka sesuai Pasal 13 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yaitu 

sejak dimulainya penyidikan. Penyidik dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 

(satu kali dua puluh empat) jam menghubungi pembimbing kemasyarakatan untuk 

hadir mendampingi anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan. Kemudian 

pekerja sosial profesional untuk membuat laporan sosial terhadap anak dalam 

jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak 

tanggal diterimanya surat dari penyidik maka pembimbing kemasyarakatan wajib 

menyampaikan hasil penelitian hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut. 

Kepolisian mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah dimulainya 

penyidikan, penyidik mengupayakan untuk dilakukannya proses diversi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tentang 

Pedoman pelaksanaan diversi. Penanganan anak yang Belum Berumur 12 (dua 

belas) tahun dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali duapuluh empat) 

jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, penyidik memberitahukan dan 

menawarkan musyawarah kepada anak dan orang tuanya, serta korban untuk 

menyelesaikan perkara melalui diversi. Kemudian jika dalam hal anak dan orang 

tuanya serta korban sepakat melakukan diversi, Penyidik menentukan tanggal 

dimulainya musyawarah diversi. 

Setelah terjadinya kesepakatan diversi maka penyidik akan berupaya 

menentukan tempat dan waktu untuk melakukan musyawarah diversi. Adapun 

pihak yang berhak mengikuti proses diversi antara lain telah diatur dalam Pasal 15 

Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun antara 

lain: penyidik, anak dan atau orangtua atau walinya, korban atau anak korban dan 

atau orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial 

Profesional. Pihak-pihak lain yang dipandang perlu dan berkompeten dalam 

mengukuti diversi tersebut antara lain yang dapat dihadirkan dalam proses diversi, 

jika para pihak setuju untuk mengikuti proses antara lain tokoh agama, guru, 

pendamping dan atau advokat atau pemberi bantuan hukum. 
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Setelah proses diversi berhasil dan memperoleh kesepakatan maka para 

pihak harus membubuhkan tanda tangannya dalam berita acara kesepakatan 

diversi. Lalu penyidik menyampaikan surat kesepakatan diversi dan berita acara 

kesepatan diversi kepada atasan penyidik lalu dalam jangka waktu 3 (tiga) hari 

terhitung dari tanggal tersebut maka penyidik menyampaikan surat kesepakatan 

diversi dan berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh 

penetapan.
21

Selanjutnya, dengan latar belakang demikian itu penulis mau meneliti 

kasus pencurian oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Polresta Kota Surakarta 

yaitu berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/159/2016/Jateng/Resta.Ska pada 

hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 telah terjadi pencurian sebuah sepeda motor 

Yamaha Zupiter Z yang dititipkan di Sub Terminal Semanggi Kota Sorakarta. 

Setelah mendapati adanya laporan itu polisi bergerak dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap saksi yang bernama Parjiyono. Dalan kesaksiannya 

Parjiyono mengatakan bahwa sepeda motor istrinya dibawa anaknya untuk 

bersekolah dan dititipkan di Sub Terminal Semanggi. Saksi setelah mendapati 

laporan dari istrinya bahwa sepeda motor telah hilang ia langsung menuju tempat 

kejadian perkara dan mendapati keterangan dari tukang parkir bahwa sekitar 

pukul 09:00 WIB ada seorang anak laki-laki yang mengambil sepeda motor 

tersebut. 

Setelah itu Parjiyono berjalan di sekitar Kampus STSI Surakarta pada 

pukul 19:00 WIB ia mengetahui motor istrinya dibawa oleh dua anak laki-laki. 

Kemudian dengan sigap Parjiyono membuntutinya, selang beberapa waktu anak 

yang mengendarai sepeda motor terbeut merasa curiga karena dibuntuti oleh 

Parjiyono dan kemudian mereka masuk ke dalam gang. Kemudian sesampainya di 

suatu gang di daerah Jagalan, motor mereka terjatuh. Kemudian Parjiyono 

berhasil menangkap yang membonceng dikarenakan yang mengendarai kendaraan 

tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian Parjiyono dengan sigap membawa 

pelaku ke Polisi untuk ditindaklanjuti secara hukum. 

21
Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun. 
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Kemudian tersangka pencurian berhasil diringkus oleh polisi dan kedua 

tersangka tersebut bernama Tunggal Andriansyah dan Tegar Sakti Dewa 

Erlangga. Lalu keduanya dimintai keterangan oleh polisi dan menjawab dengan 

baik dan kooperatif. Mereka melakukan pencurian tersebut disebabkan faktor 

lingkungan yang kurang kondusif terhadap tumbuh kembangnya.
22

Setelah itu BAPAS Surakarta melakukan penelitian kepada keduanya yang 

hasilnya mereka adalah anak anak yang kurang baik dalam pergaulan dan 

pengawasan sehingga dia harus melakukan tindak pidana pencurian tersebut. 

Berdasarkan analisis oleh BAPAS, maka mereka direkomendasikan untuk 

dilakukan diversi dengan mengembalikan kepada orang tuanya. 

Setelah melakukan pemeriksaan tersangka dengan berbagi pertimbangan 

maka pihak kepolisian menawarkan penyelesaian masalah ini di luar proses 

peradilan yaitu dengan cara diversi. Korbanpun menyetujui proses diversi tersebut 

dan akhirnya mereka duduk bersama bermusyawarah yang dihadiri oleh berbagai 

pihak antara lain dari pihak tersangka Tegar Sakti Dewa Erlangga, Tunggal 

Andriansyah beserta orang tuanya. Pihak korban dan dari pihak pekerja sosial 

profesional Yayasan ATMA yaitu Adi C Ristiyanto, dari BAPAS dihadiri oleh 

Sutarma dan Endang Ardiyanti serta Sriyono dari DISDIKPORA Kota Surakarta. 

Adapun dari pertemuan tersebut mereka bersepakat untuk tersangka 

meminta maaf dan korban memaafkan karena menyadari pelaku masih di bawah 

umur dan masih membutuhkan bimbingan dan perlindungan terhadap tumbuh 

kembangya. Kemudian korban sepakat untuk tidak meneruskan kasusnya ke 

pengadilan dan tersangka harus mengganti kerugian perbaikan sebesar Rp 

2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), lalu kedua tersangka wajib hadir dalam sholat 

jamaah Maghrib dan Isya’ di masjid selama 3 (tiga) bulan. Setelah itu Pengadilan 

Kelas A Khusus Kota Surakarta megetapkan kesepakatan tersebut. 

3.2 Alasan Diberlakukannya Diversi Beserta Hambatannya 

Penyidik kepolisian berwenang mau dibawa kemana kasus yang sedang 

bergulir apakah dihentikan penyidikannya atau tetap diteruskan ke penuntut 

umum atau malah diupayakan perdamaian dan hal-hal berikut adalah alasan 

22
Romli Atmasasmita, 2014, Hukum Pidana Masa Kini, Yogyakarta: Total Media, hlm 294 
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Penyidik melakukan upaya diversi berupa musyawarah agar tercapainya 

perdamaian.
23

Pertama, adalah ancaman penjara tindak pidana tersebut diancam kurang 

dari 7 (tujuh) tahun. Kedua, pelaku belum pernah melakukan tidak pidana tersebut 

sebelumnya (residivis). Ketiga, bahwa alasan kondisi psikologis sang anak yang 

menjadi pertimbangan utama karena sebenarnya anak yang belum dewasa masih 

harus dirawat dengan baik dan mendapat pendidikan secara layak.
24

Selain permasalahan di atas masih banyak lagi permasalahan yang 

menyangkut upaya diversi. Menurut Iptu Wahyu selaku Penyidik unit PPA 

Polresta Surakarta ada berbagai macam hambatan yang ia temui selama bertugas 

untuk menyelesaikan tindak pidana melalui proses diversi atara lain: Pertama, 

pandangan masyarakata bahwa upaya perdamaian tidak menimbulkan efek jera 

terhadap pelaku. Kedua, masyarakat kurang memahaminya apa itu diversi demi 

terwujudnya keadilan restoratif. Ketiga sering munculnya tawar menawar yang 

alot dalam upaya diversi yang dapat menimbulkan konflik yang baru.  

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Pertama, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan 

Penanganan Anak Dibawah Usia 12 (Dua Belas) Tahun lebih mengedepankan 

untuk adanya upaya diversi yang bertujuan untuk melindungi kepentingan anak 

tersebut. Semua telah terlaksana dengan baik dan sesuai peraturan. 

Kedua, seluruh pihak yang dalam perundangan berwenang dan 

berkewajiaban untuk mekakukan upaya diversi telah ikut berperan serta dengan 

baik, semua pihak telah berperan baik dan saling berkoordinasi guna tercapainya 

kesepakatan dan menimbulkan keadilan. 

Ketiga, banyak sekali alasan yang membuat penyidik mengambil 

keputusan untuk melakukan upaya diversi yaitu: (1) Umur anak, (2) Ancaman 

23
Wahyu S, Anggota PPA Polreta Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 5 Juni 2018, 

Pukul 13.00 WIB 
24

 Ibid 
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tindak pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun, (3) Bukan pengulangan tindak pidana 

atau dengan kata lain pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. 

Setelah dilakukan upaya diversi pihak penyidik kepolisian juga menjabarkan 

beberapa hambatan dalam meluakan upaya kesepakatan diversi antara lain: 

(1) Adanya anggapan atau stigma dari masyarakat bahwa upaya diversi tidak akan 

menimbulkan efek jera, (2) Banyak tawar-menawar yang alot dalam pelaksanaan 

mengakibatkan konflik baru, (3) Belum adanya aturan baku yang spesifik 

mengatur diversi terhadap tindak pidana anak. 

4.2 Saran 

Pertama, kepada penyidik, seharusnya tidak tebang pilih dalam 

memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak karena pada dasarnya 

mereka haruslah sama diperlakukan di mata hukum, jika mereka layak untuk 

diupayakan diversi maka harus diupayakan, karena hal itu adalah hak anak yang 

masih membutuhkan pengawasan dan pendidikan dalam tumbuh kembangnya. 

Penyidik melibatkan masyarakat dalam proses diversi sangatlah baik karena hal 

itu telah sesuai undang-undang yang berlaku tetapi perlu diingat bahwa 

masyarakat yang dirangkul untuk turut serta dalam diversi juga harus masyarakat 

yang benar-benar memahami permasalahan dan dipandang mampu untuk 

meberikan sumbangsih terhadap keberhasilan proses diversi tersebut. 

Kedua, kepada pembimbing kemasyarakatan, harus selalu objektif dalam 

melakukan penelitian kemasyaraktan karena hal ini sangat berperan besar bagi 

kasus yang sedang dialami oleh sang anak akan diproses di manakah proses ini, 

kepada masyarakat maupun pihak pihak yang terkait untuk berperan serta dalam 

melaksanakan ide restorative justice ini untuk kemajuan penegakan hukum pada 

yang lebih baik. 

Persantunan 

Karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada Allah SWT yang atas 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, kepada kedua 

orang tua yang selalu memberikan motivasi dan dorongan baik moril maupun 

materiil, serta para sahabat yang telah memberikan dukungan yang sepenuhnya 

kepada penulis. 
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