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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan hak atas anak 

yang berhadapan dengan hukum berdampak besar dalam tumbuh kembang anak dan 

kesejahteraan bangsa. Anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu setiap 

anak seharusnya mendapatkan haknya untuk bermain, belajar dan bersosialisasi, akan 

tetapi keadaannya akan menjadi berbalik apabila anak melakukan tindak pidana karena 

di zaman sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pelaku tindak pidana di bawah 

umur sudah bukan lagi menjadi hal baru dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai 

definisi anak sendiri menurut Undang-undang adalah: seseorang yang belum mencapai 

usia 21 tahun atau belum menikah (Pasal 330 KUHPerdata), seseorang yang belum 

berusia 18 tahun dan bahkan yang masih berada dalam kandungan (UU No. 23 tahun 

2002 tentang perlindungan anak), anak yang berhadapan dengan hukum/berkonflik 

adalah anak yang sudah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun (UU No. 11 

tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak). Menurut undang-undang sendiri 

pengertian anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga yaitu:  anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang 

menjadi saksi tindak pidana.  

Lahirnya undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak atau 

yang biasa disingkat (UU SPPA) menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu 
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undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, hal ini diakibatkan karena 

undang-undang tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan 

kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan 

perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti 

dengan undang-undang yang baru.1 Berikut merupakan bentuk pemidanaan terhadap 

anak yang berkonflik dengan hukum setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: (1) Anak yang belum 

berumur 12 (dua belas) tahun (sesuai Pasal 21 UU SPPA) yaitu: diserahkan kembali ke 

orang tua/wali dan diikutsertakan dalam pendidikan dan pembimbingan LPKS. (2) 

Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun (sesuai 

Pasal 82 UU SPPA) berupa tindak, yaitu: dikembalikan ke orang tua/wali dan 

perawatan di LPKS. (3) Anak yang berumur 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 

(delapan belas) tahun (sesuai Pasal 71 UU SPPA) yaitu: pidana pokok, terdiri dari: 

pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan 

penjara. Selain pidana pokok juga ada pidana tambahan, yaitu: dikembalikan ke orang 

tua dan ikut dalam pelatihan di LPKS.2 Meskipun lahirnya UU SPPA sebagai undang-

undang yang lebih komprehensif dan dikatakan dapat menjamin terpenuhnya hak atas 

anak yang berhadapan dengan hukum, nyatanya dalam penerapanya hal tersebut masih 

sulit untuk terpenuhi hal tersebut didasarkan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang 

                                                           
1 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.  
2 Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, ‘Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan’, Yurisprudence, 5.2 (2015), 88–
92. 
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terjadi dalam putusan pengadilan nomor 1540 K/Pid.sus/2017 UU SPPA yang 

seharusnya menjadi dasar agar terjamin dan terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak 

yang berhadapan dengan hukum pada akhirnya tidak menerapkan konsep yang 

seharusnya diterapkan Undang-undang tersebut, oleh karena itu perlu adanya 

kesadaran masyarakat dan pemerintah agar hak-hak atas anak yang berhadapan dengan 

hukum dapat terpenuhi baik di dalam maupun diluar pengadilan karena perlu di 

tekankan lagi bahwa pengabaian terhadap hak-hak atas anak ini sama saja dengan 

mengabaikan masa depan bangsa dan negara itu sendiri.  

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lahir sebagai jawaban atas 

kesadaran banyak pihak bagaimana menempatkan Anak-Anak yang berhadapan 

dengan hukum tetap mendapat hak-haknya secara maksimal, sehingga anak akan dapat 

tumbuh dan berkembang secara normal. 3  Untuk mengatur masalah anak yang 

berkonflik dengan hukum, telah disahkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Anak. Dalam Undang-Undang yang terdiri atas 108 pasal itu, 

ditegaskan bahwa yang disebut Anak dalam kasus Anak yang Berkonflik dengan 

Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.4 Suatu hal baru yang 

melandasi undang undang ini antara lain menonjolkan aspek pembinaan dan bukan 

                                                           
3 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 

Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penerapan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
2016. Hal, 3. 

4 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 70. 
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penghukuman serta kekharifan bukan pembalasan dengan itu telah mengatur secara 

tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari 

dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan memudahkan anak agar kemudian 

dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.5 UU SPPA ini menekankan 

agar anak untuk sebisa mungkin dijauhkan dari penghukuman sebagaimana yang biasa 

dilakukan kepada narapidana dewasa atau dalam artian lain menegaskan bahwa diversi 

harus diupayakan oleh aparat penegak hukum dan Hakim terlebih dahulu dalam tiap 

tahapan peradilan, namun apabila anak terpaksa harus di tahan, penahanan tersebut 

haruslah di rutan khusus anak dan jika kemudian harus di penjara maka haruslah di 

penjara anak.  Pemenjaraan dan penahanan tersebut juga tidak boleh mengabaikan hak 

anak untuk belajar, anak tersebut memiliki hak untuk belajar dan bersekolah meskipun 

dalam masa penahanan.6 Pemenuhan hak atas anak didalam pengadilan terdapat dalam 

pasal 55 ayat 1 dan 2 UU SPPA disebutkan: (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib 

memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan 

hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak; 7  (2) 

Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan 

dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau 

                                                           
5 Ibid, Hal, 4. 
6 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 

Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak, Pertama (Jakarta: Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia RI, 2016). 

7 Pasal 55 ayat 1 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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Pembimbing Kemasyarakatan. 8 Apabila hakim tidak melaksaknakan ketentuan 

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 tersebut maka sidang tersebut batal demi 

hukum. 

Suppriyadi W Eddyono, Erasmus A.T Napitupulu dalam kertas kerjanya yang 

berjudul “Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” 

Terdapat 4 poin penting yang harus diperhatikan agar diversi dapat berjalan dengan 

baik.9 Pertama, pengertian diversi secara umum yaitu untuk menghindarkan anak dari 

proses pengadilan.10 Artinya diversi ini bertujuan untuk menghindarkan anak agar 

sebisa mungkin tidak berhadapan dengan proses peradilan demi untuk mencapai 

kepentingan terbaik bagi anak. Beliau juga berpendapat bahwa dalam konsep ini perlu 

juga diperhatikan kepentingan korban, karena dalam proses diversi sulit mencapai 

kesepakatan apabila korban menolaknya. Yang mana hal ini menempatkan anak berada 

dalam posisi tawar yang rendah karena keputusan yang menjamin terjadi atau tidaknya 

proses diversi itu berada di tangan korban. Menurut beliau UU SPPA pasal 9 ayat 2 

yang menyebutkan bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban 

itu mengesampingkan prinsip “demi kepentingan terbaik bagi anak” karena secara 

tidak langsung undang-undang tersebut membuat kepentingan anak menjadi opsi ke 

dua. Kedua, dalam melakukan diversi penyidik, penuntut umum, dan Hakim harus 

                                                           
8 Pasal 55 ayat 2 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
9 Suppriyadi W. Eddyono, Erasmus A.T Napitupulu., Prospek Implementasi Sistem Peradilan 

Pidana Anak di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, 2014, hal. 12-14. 
10 Pasal 9 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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mempertimbangkan syarat, salah satunya mengenai hukuman dibawah 7 tahun. Hal 

tersebut tercantum dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa Diversi tidak 

dimaksudkan untuk kejahatan yang hukumannya lebih dari 7 tahun.11 Ketiga, diversi 

tidak dikenakan pada anak yang mengulangi tindak pidana. Dalam poin ini beliau 

berpendapat bahwa tidaklah konsisten bahwa tujuan diversi untuk menghindarkan anak 

dari peradilan dan hasil diversi yang dianggap dapat mendidik anak kemudian harus 

dibatasi jika anak melakukan tindak pidana kembali. Ini seakan pemenjaraan masih 

menjadi pilihan utama dari UU SPPA. Keempat, perlu adanya pengaturan mengenai 

penerapan diversi tanpa persetujuan korban. Karena dalam diversi diterapkan hanya 

apabila tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran, tindak pidana 

ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah 

minimum provinsi setempat. Maka berdasarkan hal tersebut haruslah diperkuat 

indikator dan pengaturan teknis diversi agar diversi dapat berjalan dengan maksimal. 

Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, dikatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa 

yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan korban manusia dan/atau kerugian 

harta benda. 12  Ini yang menjadi pembeda antara kecelakaan dan sebuah insiden 

dikatakan bahwa pembeda kedua hal tersebut terletak pada kerugian yang di timbulkan. 

                                                           
11 Pasal 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
12 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. 
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(Simanungkalit, 2016) Dalam Penelitiannya mengatakan bahwa setiap pengguna jalan 

wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif, aman, tertib dan 

lancar dalam berlalu lintas. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana 

masyarakat dalam mempergunakan jalan secara tertib dan lancar atau bebas dari 

kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan adanya suatu aturan yang secara 

komprehensif mengatur agar dapat terwujudnya ketertiban dalam berlalu lintas. 

Diharapkan juga peraturan yang ada saat ini dapat menjadi pedoman dalam 

mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat 

mengakibatkan kerugian materil maupun korban jiwa.  

 Akibat hukum yang di terima pelaku dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi 

dapat berupa adanya pidana bagi pelaku atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan 

dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Dalam 

kehidupan bermasyarakat, para pihak yang terlibat dalam kecelakaan seringkali 

melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut berupa santunan, atau 

bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban secara sukarela, bahkan kadang 

tidak mempersalahkan salah benarnya.  

 Selanjutnya dalam kitab undang-undang hukum pidana menjelaskan bahwa 

pidana terdiri atas 2 yaitu:13 

a. Pidana Pokok: 

                                                           
13 Pasal 10 KUHP  
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1. Pidana mati; 

2. Pidana penjara; 

3. Pidana kurungan; 

4. Pidana denda; 

5. Pidana tutupan.  

b. Pidana tambahan: 

6. Pencabutan hak-hak tertentu. 

7. Perampasan barang-barang tertentu. 

8. Pengumuman putusan hakim. 

Dalam KUHP sanksi diberikan kepada anak berdasarkan perbedaan umur anak, 

ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan 

perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk 

tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi 

keadilan dan kemanusiaan.14 KUHP sendiri memuat beberapa pasal yang mengatur 

mengenai tuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa, yaitu pada pasal 45, 46, 

dan 47. Pasal ini dikhususkan kepada perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang 

belum dewasa atau bisa juga disebut dengan anak yang belum mencapai usia 16 tahun. 

Berikut bunyi ketiga pasal di atas: 

                                                           
14 Hadi Setia Tunggal, UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

Harvarindo, Jakarta, 2013, hal, 38. 
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 (45) Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena 

melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat 

menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang 

tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan 

supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika 

perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar- kan 

pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 

536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena 

melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan 

putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang 

bersalah. 

 (46) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada 

pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya 

menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, 

atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia 

atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang 

berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di 

kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal 

di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan 

belas tahun. (2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan 

undang-undang. 
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 (47) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap 

tindak pidananya dikurangi sepertiga. (2) Jika perbuatan itu merupakan 

kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 

maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (3) Pidana 

tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan. 

B.   Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pemidanaan 

terhadap kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak serta kedudukan dari undang-undang 

nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam putusan pengadilan 

nomor 1540 K/PID.SUS/2017? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

menemukan, menggambarkan (mendeskripsikan), tentang pemidanaan terhadap kasus 

kecelakaan lalu lintas oleh anak serta kedudukan undang-undang nomor 11 tahun 2012 

tentang sistem peradilan pidana anak, dan untuk mengetahui apa dasar pertimbangan 

hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan pengadilan nomor 

1540 K/PID.SUS/2017. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat diadakannya penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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Manfaat Teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan 

pengetahuan dan pemahaman yang dapat di peroleh pembaca dengan konsep 

restorative justice dalam kecelakaan lalu lintas oleh anak dan penulis juga berharap 

dapat memberikan kontribusi berupa kaidah, asas-asas, maupun konsep-konsep dan 

makna atau pengertian baru bagi ilmu hukum dalam hal ini yaitu undang-undang 

nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak khususnya dalam ruang 

lingkup restorative justice dan diversi. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan dalam bentuk rumusan suatu kaidah hukum yang baru 

bagi masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat itu mencakup para aparat 

penegak hukum seperti: Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, dan lain sebagainya. 

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memperkenalkan bentuk, jenis-jenis, sifat, serta 

kaidah hukum dan sudut pandang baru yang berkaitan dengan “Pemidanaan Terhadap 

Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Studi Kasus Putusan Nomor 1540 

K/PID.SUS/2017” Dengan cara demikian, diharapkan para penegak hukum akan 

mendapatkan masukan-masukan baru sebagai pedoman hukum dalam penegakkan 

peraturan perundang-undangan. 

E. Metode Penelitian 

Penulis menggunakan metode penelitian normatif atau biasa juga disebut 

library research. Penelitian dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis bahan 

pustaka atau bahan hukum siap pakai. Dalam penelitian hukum ini yang di teliti hanya 
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bahan pustaka atau bahan hukum primer yang mungkin mencakup hukum primer, 

sekunder dan tersier. Kegiatan yang dilakukan berupa menelusuri dan menganalisis 

peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan 

membuat rangkuman dari buku acuan, dan lain-lain. Penelitian kepustakaan sendiri 

adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan 

persoalan yang akan dikaji dan mencatat bagian penting yang ada hubungannya dengan 

topik bahasan.15 Riset pustaka itu penting karena: Pertama, persoalan penelitian bisa 

dijawab lewat penelitian pustaka. Kedua, riset pustaka diperlukan sebagai salah satu 

tahap tersendiri, yaitu studi pendahuluan untuk memahami lebih dalam gejala baru 

yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat. Ketiga, Data pustaka 

tetap andal untuk menjawab persoalan penelitian.16 

Berikut diuraikan struktur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Jenis Penelitian 2. Pendekatan Masalah 3. Sumber Bahan Hukum 4. Teknik 

Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 5. Teknik Analisis Bahan Hukum. 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum. Dicari untuk ditemukan dan digambarkan serta dibahas atau 

didiskusikan dalam penelitian hukum adalah: kaidah atau peraturan hukum yang terdiri 

dari asas-asas, kaidah hukum dalam arti sempit, dan peraturan hukum konkret. Selain 

                                                           
15 Usman Yahya. 2015. Konsep Pendidikan Anak, Jurnal Islamika. Vol. 15 No. 2, hal. 231 
16 Ibid, hal. 232 
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itu, yang dicari, ditemukan, digambarkan dan dianalisis dalam penelitian ini, sebagai 

suatu penelitian hukum adalah sistem hukum, dan penemuan hukum. Penelitian 

Hukum sendiri adalah suatu proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan 

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian 

mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu 

metode penelitian yang tepat, metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan 

rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.17 

2. Pendekatan Masalah 

Masalah atau legal issues dalam penelitian hukum ini didekati secara 

perundang-undangan. Penulis menggunakam undang-undang yang terdapat dalam 

putusan nomor 1540 K/Pid.sus/2017, pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui dan 

memahami lebih jelas tentang pemidanaan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas oleh 

anak serta untuk mengetahui kedudukan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang 

sistem peradilan pidana anak dan juga untuk mengetahui apa yang menjadi dasar 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam putusan tersebut. 

3. Sumber Bahan Hukum 

Sebagai suatu penelitian hukum, maka bahan hukum penelitian ini bersumber dari 

bahan-bahan hukum, bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang utama yakni 

bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi Undang-undang No. 11 

                                                           
17 Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek. Surabaya., 2020. 
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tahun 2012, Undang-undang No. 22 tahun 2009, dan KUHP. Bahan hukum sekunder yaitu 

bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa, jurnal 

hukum, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum, bahan hukum tersier yaitu bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti 

kamus dan ensiklopedia. 

4.  Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum  

Bahan-bahan hukum sebagaimana dikemukakan di atas dikumpulkan dan diolah 

dengan teknik sebagai berikut. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan mengunjungi 

website resmi seperti ma.go.id dan juga situs peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia seperti: Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, 

undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan KUHP. 

Bahan-bahan hukum primer tersebut di-download, dibaca, kemudian disusun secara kronologis 

berdasarkan isu yang ada serta diolah sebelum dimasukkan sebagai bahan hasil penelitian. 

5. Teknik Analisis 

Sebagai suatu penelitian hukum, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini mengikuti teknik analisis yuridis normatif. Analisis ini membandingkan antara das sollen 

dan sein. Dimulai dengan memaparkan premis mayor, kemudian mencocokkannya dengan 

premis minor untuk pada gilirannya dilakukan penarikan kesimpulan demi kesimpulan untuk 

menjawab pertanyaan yang sudah dikemukakan dalam rumusan masalah. Analisis dilakukan 

dengan pendekatan Undang-Undang yang mana penulis menelaah peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
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Pidana Anak, undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lalu lintas dan Angkutan Jalan, 

dan KUHP. 

F. Orsinilitas Penelitian 

Penelitian ini dikatakan orisinil karena dilakukan perbandingan dengan 

penelitian-penelitian terdahulu. Sepeti pada table di bawah ini penulis pertama Gasko 

Wahmud dengan judul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Salatiga dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Anak di Kota 

Salatiga. Penulis pertama ini dapat memaparkan dengan baik mengapa terhambatnya 

perlindungang Hukum terhadap Anak di Kota Salatiga tersebut. Yang membuat 

penelitian penulis pertama dengan penelitian ini adalah penelitian penulis pertama ini 

lebih menitik beratkan ke factor-faktor mengapa terhambatnya perlindungan hukum 

yang seharusnya sudah bisa di terapkan tetapi penerapannya sangat terbelakang, 

Penelitian penulis kedua yaitu Weno Petra Alfian berjudul Anak yang 

Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Keadilan Bermartabat. Disini penulis 

kedua berfokus pada 3 faktor dalam penyelesaiannya yaitu anak yang berkonflik 

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi 

tindak pidana. Yang membuat penelitian penulis kedua ini berbeda dari penelitian ini 

yaitu penyelesaiannya di rangkum dalam 3 kategori saja seperti yang dicantumkan 

dalam table 

Penelitian penulis ketiga Hanifah Ratri dengan judul penelitian Tanggung 

Jawab terhadap Anak Didik dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak. Yang 
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membedakan dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah perlindungan anak 

dalam lingkup lingkungan sekolah saja. 

Tabel 1 

Studi Perbandingan dengan Hasil Penelitian Terdahulu 

No

. Nama Penulis dan Judul 

Skripsi 

Rumusan Masalah dan 

Temuan 

Beda Dengan Rencana Skripsi 

Ini 

1.  

Gasko Wahmud judul Peran 

Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan 

anak Kota Salatiga dalam 

Upaya Mewujudkan 

Perlindungan Hukum terhadap 

Anak di Kota Salatiga 

Bagaimana Peran Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota 

Salatiga dalam menangani 

masalah yang berkaitan 

dengan anak dan apa hambatan 

yang dialaminya dalam 

menangani masalah anak? 

lebih menitikberatkan ke faktor-

faktor mengapa terhambatnya 

perlindungan bagi anak di kota 

salatiga. 

2.  

Wenno Pettra Alfian judul 

Anak yang Berhadapan dengan 

Hukum dalam Perspektif 

Keadilan Bermartabat. 

Bagaimana Anak yang 

Berhadapan dengan Hukum 

dalam Perspektif Keadilan 

Bermartabat? 

Berfokus pada 3 kategori yaitu: 

anak yang berkonflik dengan 

hukum, anak yang menjadi 

korban tindak pidana, dan anak 

yang menjadi saksi tindak 

pidana. 

3. 

Hanifah, Ratri judul Tanggung 

Jawab terhadap Anak Didik 

dalam Perspektif Hukum 

Perlindungan Anak 

Siapakah yang bertanggung 

jawab terhadap pelaksanaan 

perlindungan anak 

dilingkungan sekolah? 

Menitik beratkan pada tanggung 

jawab guru terhadap anak didik 

dilingkungan sekolah. 

Sumber: diolah dari skripsi-skripsi terdahulu publikasi Fakultas Hukum UKSW Salatiga. 

 

G.  Sistematika Penulisan 

 Penulisan ini disusun secara sistematis dalam 3 substansi utama, yaitu 

pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Bab I yaitu pendahuluan yang menguraikan 

tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bab II pembahasan. 

Berisi, tinjauan Pustaka, analisis, dan pembahasan. Bab III Penutup. 


