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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  

MELAKUKAN TINDAK PIDANA 

(Studi Kasus di POLRES Wonogiri) 

Abstrak 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Bentuk perlindungan 

hukum yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah dengan 

diversi. Diversi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang 

lebih baik bagi para pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak baru pertama kali 

menjalankan aksinya Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 

(dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah 

berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Diversi dilaksanakan 

dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) 

tahun bukan merupakan pengulangan. Pelaksaan diversi di pengadilan diatur 

dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksaaan Diversi dalam 

Sistem Peradilan Pidana Anak.   

Kata kunci: anak, perlindungan hukum, diversi 

 

Abstract 

 

This research was conducted to find out the form of legal protection given to 

children who commit criminal acts. Form of the protection law which give to kids 

that do a criminal act is diversion.Diversion is a system that provides better 

opportunities for perpetrators of crimes committed by children for the first time to 

carry out their actions.The diversion be prevail to kids who had the age from 12 to 

a nearly 18 years old, or 12 years old and had been married but nearly 18th years 

old who guess doing a criminal act. Diversion who held in a criminal act things 

can threatened with imprisonment for 7 years an thats not a repetition, criminal 

act. The implementation of diversion in the court is regulated in PERMA Number 

4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversity in the Child 

Criminal Justice System 

 

Keywords: child, protection law, diversion 

 

 

 

 

 

 



2 

1. PENDAHULUAN 

Setiap anak perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan seluas-

luasnya untuk tumbuhdan berkembang secara optimal baik fisik, mental, 

maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk 

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap 

pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam hal 

menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan normal maka negara 

telah memberikan perlindungan hukum yakni Undang-Undang Nomor 35 

tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak.
1
  

Anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi beberapa 

faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak 

dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran 

manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan 

formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan 

pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan 

pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk 

anak. 

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai penyimpangan perilaku 

dikalangan anak, bahkan terdapat pula anak yang melakukan perbuatan 

melanggar hukum. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak 

disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain dampak negatif dari 

perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang 

komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup 

telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan 

masyarakat sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. 

Menurut G.Pieter Hoefnagels, keterlibatan masyarakat dalam kebijakan 

penanggulangan kejahatan (criminal policy) sangatlah penting, karena 

                                                           
1
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
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kebijakan penganggulangan kejahatan (criminal policy)merupakan usaha 

yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi dari sebuah kejahatan.
2
 

Pada hakikatnya anak tidak dapat untuk melindungi diri sendiri dari 

berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik fisik, mental 

maupun sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Perlindungan juga harus 

diberikan kepada anak yang melakukan perbuatan menyimpang maupun 

perbuatan yang melanggar hukum, khususnya dalam pelaksanaan peradilan 

pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari 

kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan 

terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian mental, fisik, maupun sosial.
3
 

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang 

dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan 

kepentingan anak yang bersangkutan. Misalnya, anak akan merasa stres dan 

ketakutansehingga menjadi lebih pendiam dan kurang kreatif. Untuk itu 

pemerintah mengesahkan undang-undang mengenai anak-anak khususnya 

bagi anak yang melakukan tindak pidana di dalam Undang-Undang No. 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan tujuan: (1) untuk mengetahui realita tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak di Polres Wonogiri kedua, (2) untuk mengetahui 

pandangan masyarakat terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana 

ketiga, dan (3) untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan 

kepada anak yang melakukan tindak pidana. Sementara itu manfaat penelitian 

ini adalah: Pertama, secara teoritis diharapkan (1) dapat menambah wawasan 

berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya 

dalam hal perlindungan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana 

yang dilakukan oleh anak; dan (2) sebagai sarana untuk meningkatkan 

wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca terkait 

                                                           
 

2
Marlina, 2009,  Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi 

dan Restorative Justice, Bandung: Refika Aditama, hal. 15. 
3
Maidi Gultom, 2008,  Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 

Anak di Indonesia, Bandung:Rafika Aditama, hal. 2. 
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perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Kedua, 

secara praktis adalah penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, karena 

dengan adanya penelitian ini memberikan informasi serta pemahaman kepada 

masyarakat terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana dan memberikan masukan bagi aparat penegak 

hukum dalam rangka menegakkan keadilan.  

 

2. METODE 

Metode yang digunakan penulis adalah menggunakan pendekatan 

yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah 

penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian 

dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif adalah penelitian yang 

merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada 

saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.
4

 Data penelitian ini 

menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil 

wawancara dengan polisi di Polres Wonogiri terkait perlindungan hukum 

dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan data 

sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan 

data buku-buku literatur,buku-buku, dokumen, arsip, peraturan perundang-

undangan, dan yang berkaitan dengan obyek penelitian.  

Teknik pengumpulan data yang pertama dengan data buku-buku 

literatur, buku-buku, dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, dan 

yang berkaitan dengan obyek penelitian. Kedua, wawancara penulis 

menggunakan wawancara terarah dengan mempergunakan daftar pertanyaan 

yang telah dipersiapkan secara garis besar yang ditujukan kepada pihak Polisi 

Wonogiri dan Hakim Pengadilan Wonogiri.  

 

                                                           
4
Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum,  Jakarta: Rineka Cipta, 

hal. 23. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Realita Tindak Pidana oleh Anak di Polres Wonogiri 

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di Polres Wonogiri sangat 

banyak. Bahkan dari tahun 2016-2017 tercatat ada sekitar 30 kasus pidana 

yang pelakunya anak-anak. Rata-rata tindak pidana dilakukan oleh anak 

yang statusnya masih pelajar SMP dan SMA. Namun ada pula pelaku 

tindak pidana yang pelakunya masih anak SD. Bentuk-bentuk tindak 

pidana yang dilakukan oleh anak-anak  beragam. Dalam data diperoleh di 

Polres Wonogiri tindak pidana yang pelakunya anak-anak adalah 

pencurian, penganiayaan, dan kekerasan seksual. Kekerasaan seksual 

kebanyakaan dilakukan oleh anak yang masih berstatus pelajar SD dan 

dilakukan antar sesama jenis atau yang lebih dikenal dengan istilah 

sodomi.
5
 

Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak 

pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal demikian 

didasarkan pada sosiologis, psikologis, dan paedagonis, bahwa anak yang 

berusia 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggung-jawabkan 

perbuatannya.
6
 

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, khusus mengenai mengenai sanksi terhadap anak ditentukan 

berdasarkan perbedaan umur yaitu, anak yang berumur 14 tahun hanya 

dikenai tindakan, demikian bunyi dari Pasal 69 ayat (1), sedangkan anak 

yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 

(delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa: 

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu 

dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar 

                                                           
5
Endang Murdiyanti, Kanit PPA Polres Wonogiri, Wawancara Pribadi, Wonogiri Selasa 

26 September 2017, Pukul 12.38 WIB 
6
Abintoro Prakoso, 2013, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: 

Laksbang Grafika, hal. 88. 
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pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan 

tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.
7
 

Selanjutnya, dalam pengungkapan kasus yang pelakunya adalah anak-anak 

hampir sama dengan orang dewasa namun penanganannya lebih khusus 

mengingat mereka masih anak-anak. Mulai dari penyelidikan sampai ke 

tahap persidangan anak pelaku didampingi oleh orang tua, petugas dari 

unit PPA, kuasa hukum, dan psikolog. Seorang psikolog sebenarnya 

mendampingi si anak pelaku apabila si anak pelaku ini depresi.  

Di dalam persidangan yang pelakunya anak berbeda dengan orang dewasa. 

Persidangan yang pelakunya anak bersifat tertutup sementara persidangan 

yang pelakunya orang dewasa bersifat terbuka untuk umum. Hal ini 

mengingat karena pelaku yang masih anak-anak yang pastinya akan 

merasa takut dan tertekan dalam menghadapi kasus hukum. Butuh 

pendekatan khusus dan penjelasan yang baik serta lembut kepada anak 

pelaku tentang perbuatan yang dilakukan itu adalah salah dan merugikan 

orang lain serta dirinya. Pendekatan khusus ini dilakukan agar si anak 

pelaku tidak merasa tertekan dan depresi saat menjalani proses hukum. 

Sebab anak apabila tidak dberi pendekatan secara khusus dikhawatirkan 

akan merasa tertekan dan depresi sehingga berpengaruh pada psikologis si 

anak pelaku.  

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak ini melakukan 

tindak pidana, yaitu: kurang perhatian dari orang tua, media sosial, 

pergaulan bebas,minuman keras dan narkotika. Dari beberapa kasus anak  

beberapa yang dikenakan diversi. Diversi sendiri memiliki pengertian 

yaitu pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk 

mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau 

menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan 

formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari 

                                                           
7
Hadi Setia Tunggal, 2003, Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, Jakarta: Havarindo, hal. 38. 
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proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada 

masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.
8
 

Sementara itu, dari sekian kasus tindak pidana yang terjadi tidak sedikit 

yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga anak harus 

berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini, pemenjaraan bukanlah pilihan 

yang tepat untuk mendidik anak yang berhadapan atau berkonflik dengan 

hukum, apalagi bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran ringan atau 

baru pertama kali melakukan pelanggaran. Oleh karena itu banyak pihak 

yang memilih alternatif hukuman daripada harus memenjarakan anak yaitu 

dengan diversi atau pun kerja sosial. Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 

1945 mengatakan bahwa:“Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasaan 

dan diskriminasi”.
9
 Artinya dalam kondisi apapun anak harus tetap dapat 

tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan bagi mereka yang 

berhadapan dengan hukum harus mendapat keadilan seadil-adilnya.  

Dalam kasus pidana anak terdapat 2 (dua) cara yang digunakan yaitu 

diversi dan sistem peradilan biasa khusus anak. Untuk itu penulis 

menyajikan data hasil penelitian di Pengadilan Negeri Wonogiri. Adapun 

data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan di 

Pengadilan Negeri Wonogiri penulis mengambil 2 kasus, yaitu: kasus 

pertama yang anak pelakunya bernama Priyandoko bin Samidin 

melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama Dimas Sakti 

Saputra Bin Suratno. Anak pelaku melakukan pengaiayaan dengan cara 

melempar batu ke mata korban sehingga mengalami kebutaan di mata 

kanan korban. Ayah korban yang tidak terima lalau mendatangi anak 

pelaku dan keluarganya, namun karena tidak mendapatkan titik temu 

lantas ayah korban melaporkan kejadian ini di Polsek Jatisrono. Akibat 

dari peristiwa ini anak pelaku diduga melakukan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 351 ayat (1)  tentang Penganiyaan, 

                                                           
8
Setya Wahyudi, Op-cit. 

9
Pasal 28 B, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 
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dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya  dua tahun delapan 

bulan atau denda Rp 4.500,-. Terhadap peristiwa tersebut diselesaikan 

secara divesi mengingat pelaku masih anak dan ancaman pidana di bawah 

7 (tujuh) tahun.  

Hasil kesepakatan diversi dari kasus ini anak pelaku membayar ganti rugi 

sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada korban.  

Kasus kedua yaitu non-diversi dimana pelakunya masih anak. Anak pelaku 

bernama Tri Hardo Wahyu Pramudya Als Wahyu bin Yuliatun dan korban 

bernama Rosyian Permata Dewi binti Rochid Setyoko. Anak pelaku 

melakukan pelecehan seksual dimana perbuatan itu dilakukan di rumah 

anak  korban. Pada tanggal 16 Juli 2016, anak pelaku dan korban pulang 

seusai menyaksikan orkes dangdut. Korban diajak anak pelaku untuk 

pulang ke rumah anak pelaku. Warga yang mengetahui lantas memantau 

hingga keesokan harinya warga mendatangi rumah anak pelaku dan 

membawa anak pelaku serta korban ke Polres.  

Anak pelaku diduga melakukan perbuatan cabul sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak dan Pasal 287 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

mengingat pelaku masih anak maka hakim memberikan putusan berupa 

pidan penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 

(satu juta rupiah). Apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan 

kerja sosial di lingkungan tempat tinggal anak pelaku dengan diawasi oleh 

keluarga dan warga sekitar. 

Berdasarkan 2 kasus pidana anak yang penulis teliti membuktikan bahwa 

anak yang melakukan tindak pidana tersebut psikologisnya masih labil. 

Belum dapat mengendalikan emosi dan nafsunya selayaknya orang 

dewasa. Serta pengaruh buruk dari lingkungan sekitar, pergaulan, sosial 

media, dan tentunya kurangnya perhatian dari orang tua/wali membuat 

anak berkelakuan buruk dan diluar batas wajar anak-anak. Oleh karena itu 

keluarga terutama orang tua, warga masyarakat dan pemerintah setempat 
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bersama-sama melakukan pengawasan dan bimbingan bagi anak-anak agar 

tidak melakukan tindak pidana dan berurusan dengan hukum. Pentingnya 

peran keluarga dalam hal pengawasaan terhadap anak agar terhidar dari 

pengaruh buruk sehingga tindakan yang diluar batas yang dilakukan anak 

dapat diminimalisir. 

 

3.2 Pendapat Masyarakat tentang Anak yang Melakukan Tindak Pidana 

Anak yang melakukan tindak pidana sebenarnya sangat disayangkan sekali 

mengingat usia mereka yang masih sangat muda dan psikologisnya belum 

stabil. anak yang melakukan tindak pidana sebaiknya di kenakan diversi 

saja. Sebab pertimbangan usia sekaligus faktor psikologis anak sangat 

berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat demi 

kepentingan terbaik untuk anak. Tetapi dalam mengaplikasikannya dan 

infrastruktur yang ada belum memadai untuk melaksanakan apa yang ada 

di dalam undang-undang tersebut. Untuk itu dalam menentukan sanksi 

yang diterima biasanya hakim anak melakukan diversi atau kerja sosial di 

lingkungan tempat tinggal anak pelaku. Diversi biasanya dilakukan 

apabila anak melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya kurang 

dari 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana pengulangan. 

Penyelesaian sebuah kasus tindak pidana memang memiliki kendala 

tersendiri. Terlebih lagi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, 

juga memiliki kendala. Sidang yang dilakukan oleh hakim anak Ibu Siwi 

mengatakan bahwa dalam sidang biasanya anak suka tertunduk sambil 

menangis karena takut. Ada pula yang menjawab berbelit-belit sehingga 

membuat hakim harus bisa menahan emosi dan lebih sabar lagi karena 

hakim mengahadapi seorang anak yang jiwanya masih labil. 

Sebaiknya dalam menyelesaikan masalah anak yang melakukan tindak 

pidana dengan cara kekeluargaan, diversi, atau kerja sosial di lingkungan 

sekitar anak pelaku tinggal adalah pilihan yang pas. Hal ini dikarenakan 
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untuk mengurangi trauma anak dan tentunya karena mereka masih anak 

diharapkan mampu dirubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hal yang 

ditakutkan ketika anak harus di dalam sel adalah menambah pengaruh 

buruk bagi si anak pelaku, meskipun sel mereka dipisah dengan orang 

dewasa tetap saja mereka bisa terpengaruh oleh orang-orang dewasa yang 

ada di dalam sel.  

Kerja sosial yang dilakukan anak pelaku memang lebih baik berada di 

lingkungan mereka tinggal. Sebab mereka bisa diawasi langsung oleh 

orang orang terdekat mereka, yaitu orang tua, keluarga, dan mayarakat 

sekitar dia tinggal. Lagipula lembaga pelatihan kerja untuk anak pelaku 

pidana tidak semua daerah memilikinya dan tentunya biaya yang 

dikeluarkan oleh orang tua si anak pelaku tidaklah sedikit. Lebih lanjut Ibu 

Siwi sebagai hakim anak mengatakan di Pengadilan Negeri Wonogiri 

biasanya membebani anak dengan hukuman kerja sosial di lingkungan 

sekitar dia tinggal. Agar mudah diawasi orang-orang terdekat juga 

meringankan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua anak pelaku.  

Dari pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa kasus pidana yang 

pelakunya anak semakin hari semakin memprihatinkan. Peran orang tua 

sangatlah penting dalam melakukan pengawasaan dan pendidikan agama 

agar mereka (anak-anak) tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif di luar 

sana 

3.3 Bentuk Perlindungan Hukum untuk Anak Pelaku Tindak Pidana 

Peradilan pidana dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum 

hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa 

seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan bencana di 

masa depan. Penyelesaian kasus pidana yang pelakunya anak bisa pula 

dilakukan dengan diversi. Kata diversi berasal dari bahasa Inggris 

diversion yang bermakna penghindaran atau pengalihan. Diversi adalah 

pemeberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil 

tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan 

masalah pelanggar anak denan tidak mengambil jalan formal antara lain 
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menhentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan 

pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masayarakat dan 

bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.  

Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan Keadilan Restoratif adalah 

penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga 

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

penyelesaian yang adil dengan menenkan pemulihan kembali pada 

keadaan semula, dan bukan pembalasan. 
10

 

Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib 

mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif yang 

dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan diversi. 

Diversi pada hakikatnya mempunyai tujuan agar terhindar dari dampak 

negatif pemidanaan. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak 

tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. 

Pelaksanaan proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah. 

Musyawarah diversi adalah musyawarah antara para pihak yang 

melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua 

walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional serta 

dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.
11

 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Pertama, tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak di Wonogiri 

kebanyakan dilakukan oleh pelajar yang putus sekolah dan anak-anak 

yang kurang pengawasan orang tua. Misal, orang tua yang pergi 

merantau dan mereka hanya ditipikan kepada wali (nenek-kakek atau 

saudara). Anak yang melakukan tindak pidana memerlukan perlakuan 

khusus, berbeda dengan orang dewasa. Beberapa faktor-faktor yang 

                                                           
10

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 
11

Pasal 1 Angka (1) PERMA No 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi 

dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 
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mempengaruhi anak-anak melakukan tindak pidana adalah: kurang 

perhatian orang tua, media sosial, narkotika dan miras. Selain itu ada 

faktor lain yaitu adanya dampak negatif dari perkembangan 

pembangunan, arus globalisai dibidang komunikasi dan informasi, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup 

dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang 

mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat 

berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. 

Kedua, masa penahanan anak hanya 7 (tujuh) hari dan diperpanjang 

hanya 8 (delapan)  hari tidak perpanjang oleh Kejaksaan. Meskipun 

perkara belum selesai anak harus dibebaskan. 

Ketiga, anak yang melakukan tindak  pidana di Wonogiri ada yang 

dikenakan sanksi sesuai KUHP ada pula yang dikenakan sanksi diluar 

KUHP yaitu dengan diversi. Diversi sendiri memiliki pengertian yaitu 

pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil 

tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan 

masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain 

menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan 

pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan 

bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Diversi hanya 

dilaksanakan dalam hal pidana yang dilakukan itu ancaman pidana 

penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan bentuk 

pengulangan tindak pidana 

Keempat, pelaksanaan diversi di Pengadilan diatur dalam Perma Nomor 

4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak.  Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak tahap pelaksanaan diversi pertama dilakukan melalui persiapan 

diversi yaitu setelah menerima penetapan ketua Pengadilan untuk 

menangani perkara yang wajib diupayakan diversi hakim mengeluarkan 

penetapan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya 
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musyawarah diversi serta memuat perintah kepada Penuntut Umum yang 

melimpahkan perkara  menghadirkan: 

- Anak dan orang tua/wali atau pendampingnya 

- Korban dan/atau orang tua/walinya 

- Pembimbing kemasyarakatan 

- Pekerja sosial profesional 

- Perwakilan masyarakatdan 

- Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan 

dalam musyawarah diversi. 

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi adalah: 

a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi 

b. Penyerahan kembali kepada orangtua/wali 

c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, 

atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan. 

4.2 Saran 

Pertama, kepada orang tua dan keluarga, dalam menangani kasus anak 

yang melakukan tindak pidana diperlukan peran keluarga terutama orang 

tua dalam pembentukan karakter anak dan sekaligus „benteng‟ bagi anak 

agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang buruk. Orang tua harus sering-

sering berkomunikasi dengan anak agar mereka lebih dekat lagi dan anak 

tidak sungkan untuk mengutarakan apa yang dia rasakan. 

Kedua, kepada aparat penegak hukum, baik itu Polisi atau Hakim harus 

lebih sering mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar 

mereka lebih paham lagi tentang anak yang melakukan pidana dan cara 

menanganinya. 

Ketiga, kepada Pemerintah Daerah, agar pembentukan Satgas Anak di 

Wonogiri lebih ditingkatkan kembali kinerjanya yaitu dengan pelatihan 
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dan penyuluhan hukum. Pasalnya, semenjak dibentuk Satgas Anak kasus 

anak yang melakukan tindak pidana tidak berkurang malah makin 

bertambah. Butuh penyuluhan yang lebih kepada para anggota Satgas 

Anak agar mereka lebih paham lagi tentang tindak pidana anak dan 

dalam menyeleksi anggota Satgas Anak harus benar-benar diperketat dan 

tidak sembarang orang dijadikan anggota Satgas Anak. 
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