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Melihat prinsip tentang 

perlindungan anak terutama prinsip 

non diskriminasi yang 

mengutamakan kepentingan terbaik 

bagi anak dan hak untuk hidup, 

kelangsungan hidup, dan tumbuh 

kembang anak, maka sangat 

diperlukannya penghargaan 

terhadap anak, termasuk terhadap 

anak yang melakukan tindak pidana. 

Oleh karena itu maka diperlukan 

suatu sistem peradilan pidana anak 

yang di dalamnya terdapat proses 

penyelesaian perkara anak di luar 

mekanisme pidana konvensional. 

Sistem pidana konvensional 

bukanlah solusi yang ideal untuk 

menyelesaikan permasalahan anak, 

yang bahkan justru rawan terjadi 

pelanggaran-pelanggaran terhadap 

hak anak. Hal inilah yang 

mendorong ide diversi khususnya 

melalui konsep Restorative Justice 

menjadi suatu pertimbangan yang 

sangat penting dalam 

menyelesaikan perkara pidana yang 

dilakukan oleh anak. Selain itu, 

pelaksanaan diversi juga 

dilatarbelakangi keinginan 

menghindari efek negatif berupa 

stigma (cap jahat) yang berimbas 

pada jiwa dan perkembangan anak 

oleh karena keterlibatannya dengan 

sistem peradilan pidana. 

Anak sebagai pelaku tindak 

pidana disebut dengan anak yang 

delinkuen atau dalam hukum pidana 

dikatakan sebagai juvenile 

delinquency. Juvenile delinquency 

adalah setiap perbuatan atau 

tingkah laku seorang anak dibawah 

umur 18 Tahun dan belum kawin 

yang merupakan pelanggaran 

terhadap norma-norma hukum yang 

berlaku serta dapat membahayakan 

perkembangan pribadi si anak. 

(Romli Atmasasmita, 1983: 40) 

Prinsip utama pelaksanaan 

konsep diversi yaitu tindakan 

persuasif atau 

pendekatan/kebijakan non penal 

(preventif) dan memberikan 

kesempatan kepada seseorang 

untuk memperbaiki kesalahan. 

Petugas dalam melaksanakan diversi 

menunjukkan pentingnya ketaatan 

kepada hukum dan aturan kepada 

anak yang berhadapan dengan 

hukum (pelaku). Petugas melakukan 

diversi dengan cara pendekatan 

persuasif dan menghindari proses 

yang menggunakan tindakan 

kekerasan dan pemaksaan, untuk 

mengalihkan suatu kasus dari proses 

formal ke proses informal. Proses 

pengalihan ditujukan untuk 

memberikan perlindungan terhadap 

anak yang berkonflik dengan 
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hukum, serta agar anak terhindar 

dari dampak negatif prisionisasi 

yang seringkali merupakan sarana 

transfer kejahatan. (Kusno Adi, 

2009: 129) 

Tindakan kekerasan saat 

proses hukum membawa sifat 

keterpaksaan sebagai hasil dari 

penegakan hukum. Penghindaran 

proses dengan kekerasan dan 

pemaksaan menjadi tujuan dari 

pelaksanaan diversi. Tujuannya 

menegakkan hukum tanpa 

melakukan tindakan kekerasan dan 

menyakitkan dengan memberi 

kesempatan kepada seseorang 

untuk memperbaiki kesalahannya 

tanpa melalui hukuman pidana oleh 

negara yang mempunyai otoritas 

penuh. Diversi dilakukan dengan 

alasan untuk memberikan suatu 

kesempatan kepada pelanggar 

hukum agar menjadi orang yang 

baik kembali melalui jalur non 

formal dengan melibatkan sumber 

daya masyarakat. Diversi berupaya 

memberikan keadilan dengan 

pendekatan restoratif kepada anak. 

Pelaksanaannya semua pihak yang 

terkait dipertemukan untuk 

bersama-sama mencapai 

kesepakatan tindakan pada pelaku. 

Diversi merupakan wewenang 

dari aparat penegak hukum yang 

menangani kasus tindak pidana 

untuk mengambil tindakan 

meneruskan perkara atau 

menghentikan perkara, mengambil 

tindakan tertentu sesuai dengan 

kebijakan yang dimiliknya. 

Pelaksanaan diversi oleh aparat 

penegak hukum didasari oleh 

kewenangan aparat penegak hukum 

yang disebut discretion atau diskresi. 

(Marlina, 2010: 2) Dengan 

penerapan konsep diversi, berupaya 

mengutamakan usaha memberikan 

perlindungan bagi anak dari 

tindakan pemenjaraan. Selain dari 

aparat penegak hukum, terlihat 

bahwa perlindungan anak dengan 

kebijakan diversi dapat dilakukan di 

semua tingkatan, masyarakat pun 

mempunyai peran sebelum 

terjadinya tindak pidana dengan 

melakukan pencegahan. 

Seorang anak yang melakukan 

tindak pidana wajib melalui berbagai 

proses khusus serta pejabat khusus 

yang memahami masalah anak dan 

harus dibedakan dengan orang 

dewasa pada umumnya, mulai dari 

penangkapan, penahanan, proses 

mengadili dan pembinaan. Dalam 

setiap prosesnya itu, tetap 

berpedoman kepada aturan hukum 

mengenai hak anak yang tercantum 

dalam beberapa aturan yakni 

konvensi hak anak, Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak 

(SPPA), Undang-Undang Nomor 39 

tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (HAM), Undang-undang 

No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, serta peraturan 

perundang-undangan lainnya. 

Implementasi diversi 

bagaimanapun juga harus dilakukan 

secara selektif setelah melalui 
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berbagai pertimbangan. Kenakalan 

anak yang dapat dipertimbangkan 

dalam hal ini dilihat dari kategori 

kenakalan atau kejahatan yang 

dilakukannya tersebut. Kejahatan 

dapat dikategorikan dalam tiga 

kategori yaitu tingkat ringan, 

sedang, dan berat. Secara umum 

anak-anak yang melakukan 

kenakalan ringan sedapat mungkin 

diversi dilakukan. Untuk kejahatan 

berat apalagi jika keadaan dan 

perbuatan anak tersebut tergolong 

membahayakan bagi masyarakat 

maka dapat ditempuh pidana 

penjara di Lembaga Pemasyarakatan 

Khusus Anak (LPKA) yang tentu saja 

berbeda dengan Lembaga 

Pemasyarakatan pada umumnya, 

dan yang perlu menjadi catatan 

bahwa pidana penjara merupakan 

sanksi pilihan terakhir didalam 

sistem peradilan pidana anak. 
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