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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

A. Kajian Pustaka 

1. Sistem Peradilan Pidana Anak 

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan identik dengan sistem peradilan 

hukum karena proses peradilan pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan 

hukum. Jadi hal tersebut secara tidak langsung identik dengan sistem kekuasaan 

kehakiman, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya kekuasaan/kewenangan 

menegakkan hukum.18 

Pasal 1 Undang-undang sistem peradilan pidana anak tidak menjelaskan secara 

jelas apa atau bagaimana pidana anak itu, undang-undang hanya mengatur tentang 

bagaimana sistem peradilan pidana anak tersebut. Menurut pasal 1 ayat 1 Sistem 

Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang 

berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap 

pembimbingan setelah menjalani pidana. 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. Kemudian dilanjutkan dalam Ayat 

3 yang menjelaskan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya 

                                                           
18 Barda Nawawi Arief. Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia. 

Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia. Komisi Yudisial RI. 2009. hal. 182. 
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disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.19 Undang-

undang ini ada sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya yaitu undang-

undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hal ini dikarenakan bahwa 

undang-undang sebelumnya dianggap tidak dapat mengatur secara eksplisit tentang 

perlindungan anak pada zaman sekarang. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 

tentang sistem peradilan pidana anak selanjutnya ada dan diharapkan dapat secara 

komprehensif memenuhi tujuannya sebagai undang-undang yang menjelaskan secara 

lengkap tentang bagaimana seharusnya pemenuhan terhadap perlindungan anak yang 

berhadapan dengan hukum sesuai dengan asas-asas yang dianut oleh undang-undang 

tersebut. Pasal 2 selanjutnya memperjelas bahwa undang-undang sistem peradilan 

pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas, yaitu: Pelindungan; Keadilan; 

Nondiskriminasi; Kepentingan terbaik bagi Anak; Penghargaan terhadap pendapat 

Anak; Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; Pembinaan dan 

pembimbingan Anak; Proporsional; Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan 

sebagai upaya terakhir; dan Penghindaran pembalasan.20 

Kemudian hak-hak anak juga diatur dalam pasal 3 undang-undang tersebut 

yaitu setiap anak berhak untuk: Diperlakukan secara manusiawi dengan 

memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; Dipisahkan dari orang dewasa; 

                                                           
19 Op.cit, hal. 5 
20 Pasal 2 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; Melakukan kegiatan 

rekreasional; Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, 

tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; Tdak dijatuhi pidana 

mati atau pidana seumur hidup; Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali 

sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; Memperoleh keadilan di 

muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup 

untuk umum; Tidak dipublikasikan identitasnya; Memperoleh pendampingan orang 

tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; Memperoleh advokasi 

sosial;Memperoleh kehidupan pribadi; Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak 

cacat; Memperoleh pendidikan; Memperoleh pelayananan kesehatan; dan memperoleh 

hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.21 

Seperti yang sudah dipaparkan secara singkat di atas bahwa untuk menerapkan 

sistem peradilan pidana anak Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa pentunjuk sebagaimana yang 

terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelesannya menentukan bahwa 

sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:22 

a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan 

tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara pisik 

dan/atau psikis; 

                                                           
21 Pasal 3 Undang-undang sistem peradilan pidana anak 
22 Nikmah Rosidah. Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandar Lampung, 2019. Hal.18. 
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b. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus 

mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.  

c. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda 

didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, 

budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta 

kondisi fisik dan/atau mental.  

d. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan 

harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh 

kembang Anak.  

e. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak 

Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam 

pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang 

memengaruhi kehidupan Anak. 

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang 

paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, 

masyarakat, keluarga, dan orang tua. 

g. Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, 

pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan 

rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. 

Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan 

kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap 



21 
 

 

dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan 

jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. 

h. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus 

memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak. 

i. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada 

dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa 

guna kepentingan penyelesaian perkara. 

j. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya 

pembalasan dalam proses peradilan pidana. 

1.1 Konsep Restorative Justice  

Restorative Justice saat ini telah menjadi istilah yang tren dan populer, 

khususnya di kalangan penegak hukum dan praktisi hukum sebagai sebuah paradigma 

atau pendekatan pemidanaan dalam menangani tindak pidana atau kejahatan, terlebih 

lagi apabila berkaitan dengan tindak pidana anak. Sebagai sebuah paradigma atau 

pendekatan pemidanaan, Restorative Justice diharapkan menjadi salah satu cara atau 

alternatif penanganan tindak pidana atau kejahatan yang lebih mengedepankan 

pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban.23  

Menurut pendapat Tony Marshall keadilan restorative adalah suatu konsep 

penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang 

                                                           
23 Ulang Mangun Sosiawan, “Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan 

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection 
Againts the Law)”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No. 4 (2016)., hal. 426. 
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berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari 

penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut 

serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.24 

Selanjutnya Apong Herlina dalam dalam Jurnal Kriminologi Indonesia 2004 

tentang Restorative Justice menjelaskan bahwa, Restorative Justice merupakan bentuk 

pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, 

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

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, 

dan bukan pembalasan.25 

Kemudian Centre for Justice & Reconciliation (CJR) menjelaskan bahwa 

restorative justice adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang 

disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak 

bersamasama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan 

hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.26 

Berikut merupakan beberapa variasi bentuk pendekatan yang digunakan dalam 

penerapan Restorative Justice. Secara umum model-model tersebut, sebagaimana 

                                                           
24 Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview, London: Home Office Research 

Development and Statistic Directorate, 1999, hal. 5, diakses dari website: 
https://www.restorativejustice.org. pada tanggal 1 juli 2022, pukul 20.30. 

25 Apong Herlina, Restorative Justice, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 3 No.III 
September. 2004, hal. 19 

26 Dvannes, Restorative Justice Briefing Paper-2, Centre for Justice & Reconciliation, 
November 2008, hal. 1. 
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dipaparkan oleh (Zulfa, 2011:88- 92), dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) bentuk 

utama yang dikenal, sebagai berikut:  

 Victim Offender Mediation adalah salah satu bentuk pendekatan 

restoratif, di mana dibuat suatu forum yang mendorong pertemuan 

antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai 

koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut. Bentuk ini 

dirancang untuk mencari kebutuhan yang menjadi prioritas korban, 

khususnya kebutuhan untuk didengar keinginan-keinginannya 

mengenai: a) bentuk tanggungjawab pelaku; b) kebutuhan akan 

pengobatan atau pendampingan bagi korban; dan c) keinginan korban 

untuk didengarkan pelaku terhadap dampak tindak pidana bagi kedua 

pihak dan berdiskusi tentang penanganan, usaha perbaikan dari dampak 

yang diderita oleh keduanya.27 

 Conferencing merupakan pelaksanaan restorative justice dengan 

mempertemukan korban dan pelaku secara tatap muka. Maksud dari 

pertemuan ini adalah memberikan kesempatan kepada korban untuk 

berbicara bagaimana suatu pelanggaran yang terjadi mempengaruhi 

kehidupannya dan orang lain yang dekat dengannya, kecempatan bagi 

pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya serta memperbaiki 

dan memberi ganti rugi atas kerusakan yang dilakukan, kemudian yang 

                                                           
27 Op.cit, hal 429. 
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terakhir pihak korban, pelaku, dan orang sebagai perantara dalam 

mediasi tersebut agar dapat mendiskusikan kejahatan yang dilakukan 

dengan hasil yang baik.28 

 Circles merupakan suatu bentuk restorative justice yang memberikan 

kesempatan bagi anggota masyarakat untuk bersama-sama mengatasi 

perilaku berbahaya dalam proses yang mengeksplorasi bahaya dan 

kebutuhan, kewajiban, dan keterlibatan yang diperlukan. Jadi pada 

dasarnya bentuk ini melibatkan setiap orang yang merasa dirugikan 

secara langsung maupun tidak langsung untuk datang berdiskusi 

bersama dengan perantara yang ditugaskan untuk memfasilitasi 

pertemuan tersebut.29 

1.2 Konsep Diversi 

Jack E Bynum dalam bukunya Jevenile Delinquency a Sociological Approach, 

diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan 

pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.30 

The divesion program is a voluntary alternative to the formal court process for 

mostly first time offending youth. Program diversi adalah suatu program yang dilakukan 

                                                           
28 Restorative Justice Conferencing., diakses pada website 

https://www.police.act.gov.au/about-us/programs-and-partners/restorative-justice-conferencing., 
pada tanggal 1 juli 2022, pukul 20.45. 

29 Restorative Justice Circles, diakses pada website 
https://oscr.umich.edu/article/restorative-justice-circles pada tanggal 1 juli 2022, pukul 21.00. 

30 Hera Susanti: “Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya 
Menurut Hukum Islam”. Legitimasi, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2017, hal. 178 

https://www.police.act.gov.au/about-us/programs-and-partners/restorative-justice-conferencing
https://oscr.umich.edu/article/restorative-justice-circles
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secara sukarela sebagai alternative atau pengganti proses pemeriksaan pengadilan, 

yang ditunjukan khusus kepada pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak 

pidana). 

Nasir Djamil dalam bukunya Anak Bukan Untuk Dihukum memberikan 

pengertian bahwa diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak 

yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke 

penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban 

yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan 

Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.31 

Selanjutnya United Nations Standart Minimum Rules for Administration of 

Juvenile Justice (the Beijing rules) menjelaskan bahwa diversi merupakan pemberian 

kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan 

kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah tindak pidana 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.32 

Pengertian diversi sendiri menurut undang-undang merupakan suatu proses 

peralihan penyelesaian perkara dari proses pradilan pidana ke proses diluar peradilan 

pidana. Diversi sendiri mulai berlaku di Indonesia setelah adanya undang-undang 

                                                           
31 Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum: catatan pembahasan UU sistem peradilan 

pidana anak. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Hal. 137. 
32Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di 

Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 1. 



26 
 

 

nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menggantikan undang-

undang yang sebelumnya yaitu undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan 

anak. Pada waktu itu sistem peradilan anak masih sama dengan sistem peradilan pidana 

orang dewasa yang berdasarkan pada KUHP yang pidana pokoknya sendiri yaitu 1/3 

dari dari ancaman maksimal pidana pokok orang dewasa.  

Berikut merupakan 3 jenis konsep pelaksanaan diversi menurut Peter C. 

Kratcoski:33 

 Social Control Orientation, yaitu ketika pelaku diserahkan dalam 

tanggung jawab pengawasan/pengamatan masyarakat (wasmat) dengan 

syarat bahwa harus taat pada persetujuan dan peringatan yang diberikan. 

Pelaku harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya dan 

tidak diharapkan akan adanya kesempatan kedua bagi pelaku. kontrol 

social ini merupakan suatu upaya yang mencegah perilaku manusia 

untuk tidak menyimpang dari masyarakat.34 

 Social Service Orientation, masyarakat ikut serta untuk mengawasi dan 

membantu memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan 

keluarganya. 

 Restorative Justice Orientation, seperti yang sudah kita pahami sendiri 

tentang konsep restorative justice secara umum yaitu memberi 

                                                           
33 Azwad Rachmat Hambali., Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan 

Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The 
Criminal Justice System)., 2018, hal. 24. 

34 Artikel website https://www.kompasiana.com/kontrol-sosial, diakses pada 5 juli 2022, 
pukul 22.19. 

https://www.kompasiana.com/kontrol-sosial
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kesempatan langsung kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara 

penuh kepada korban dengan membuat kesepakatan bersama antara 

korban dan pelaku untuk pada akhirnya mencapai suatu kesepakatan. 

Intinya pada hakikatnya diversi sendiri mempunyai tujuan agar anak terhindar 

dari efek negatif yang akan didapatkan dalam penerapan pidanannya. Diversi 

mempunyai relevansi terhadap tujuan pemidanaan anak karena konsep diversi sendiri 

menjamin anak agar tetap tumbuh dan berkembang.35 

1.4 Bantuan Hukum dan Pendampingan dalam Setiap Proses Pemeriksaan  

Anak harus mendapatkan bantuan hukum dalam setiap proses pemeriksaan. 

Bantuan hukum sendiri sudah merupakah hak konstitusional dan bagian dari hak asasi 

manusia yang berhak dimiliki oleh anak yang berhadapan dengan hukum yang harus 

dipenuhi oleh negara. Dalam buku yang berjudul “Memudarnya Batas Kejahatan dan 

Penegakan Hukum (Situasi Pelanggaran Hak Anak dalam Peradilan Pidana) 

mengatakan bahwa bantuan hukum harus dipenuhi secara tepat dan benar karena akan 

sangat berpengaruh pada proses penelitian serta vonis hakim.36 Mengenai pentingnya 

bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilihat dari kewajiban yang 

dibebankan pada aparat penegak hukum untuk memberitahukan hak ini kepada anak 

dan orang tua, wali, atau orang tua asuh. Hak ini harus dipenuhi pada setiap tingkat 

                                                           
35 Ibid, hal 25. 
36 Restaria F.H, Muhammad I, Tommy A.M.T, Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan 

Hukum (Situasi Pelanggaran Hak Anak dalam Peradilan Pidana). LBH Jakarta, 2012. Hal. 14 
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pemeriksaan tanpa terkecuali.37 Selain adanya bantuan hukum konvensi hak anak juga 

mengatur negara agar supaya menjamin setiap anak yang berhadapan dengan hukum 

memiliki akses terhadap bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan 

menyampaikan terkait dengan pembelaannya.38 

2. Kecelakaan Lalu Lintas 

“Dalam undang-undang yang dimaksud dengan lalu lintas dan angkutan jalan 

adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu 

lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara, 

pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya”. 39  Masalah Lalu-lintas sendiri 

merupakan masalah yang dihadapi oleh negaranegara yang maju dan juga negara-

negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering 

dijumpai pada masa sekarang lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, 

baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu 

lintas.40Selanjutnya, dalam ayat 24 diberikan pengertian bahwa kecelakaan lalu lintas 

itu sendiri merupakan suatu peristiwa yang tidak diduga terjadi dan tidak sengaja 

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan 

korban atau kerugian harta benda. 

                                                           
37 Ibid. 
38 Ibid, Hal. 15. 
39 Pasal 1 Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. 
40 Arif Budiarto dan Mahmudal, Rekayasa Lalu Lintas, UNS Press, Solo, 2007, hlm. 3 
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Dalam Pasal 229 UU LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), kecelakaan lalu 

lintas digolongkan menjadi 3, yaitu:41 

 Kecelakaan lalu intas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan 

kerusakan kendaraan dan/atau barang. 

 Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan 

luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.  

  Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan 

korban meniggal dunia atau luka berat. 

Dalam studi kasus putusan yang digunakan dalam penelitian ini anak selaku terdakwa 

didakwa dengan menggunakan pasal 310 yang berbunyi: “Setiap orang yang 

mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan 

kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 

229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dan apabila atas suatu 

perbuatan tersebut menyebabkan orang lain meninggal dunia maka dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).” 42  Pasal 311 bahwa Setiap orang yang 

dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang 

                                                           
41 Effendi, P, & Syaputri, N. (2020). Kecelakaan Lalu lintas  yang dilakukan oleh Anak yang 

Belum Berusia 17 Tahun. Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas 

Gresik, 9(2). https://doi.org/10.55129/jph.v9i2.1196. 
42 Pasal 310 Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. 
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membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 

1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dalam hal 

perbuatan yang dimaksud tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia pelaku 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling 

banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).43 

 Terkait dengan jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan, Sugiyanto 

(2015) menjelaskan bahwa karakteristik kecelakaan lalu lintas di Kabupaten 

Purbalingga dari tahun 2010 sampai dengan 2013 berdasarkan jenis kendaraan yang 

terlibat dalam kecelakaan maka sepeda motor merupakan kendaraan yang paling 

banyak terlibat kecelakaan diikuti oleh mobil barang/truk, sedangkan bila melihat dari 

segi usia maka Putri (2014) menjelaskan bahwa sekitar 20% pengemudi yang terlibat 

kecelakaan merupakan pengemudi yang usianya masih dibawah 17 tahun.44 

2.1 Keterlibatan Anak dalam Kecelakaan Lalu Lintas 

Budaya keselamatan dalam berkendara di jalan masih belum menjadi bagian dari 

warga Indonesia, untuk itu dalam rangka untuk menyadarkan masyarakat betapa 

pentingnya keselamatan dalam berkendara khususnya anak-anak maka perlu 

diadakannya pembekalan kembali melalui sarana sosialisasi maupun pendidikan yang 

dilakukan secara terus menerus dan menyeluruh. Hal tersebut perlu dilakukan agar 

supaya dapat mengubah persepsi dan paradigma masyarakat dalam keselamatan dalam 

                                                           
43 Pasal 311 Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. 
44 Suparmanta. Analisis Kecelakaan Lalu lintas yang Terjadi Pada Anak-anak: Studi Kasus 

Daerah Istimewa Yogyakarta., Jurnal Penelitian Transportasi Darat, Vol. 20, Nomor 2, 2018. Hal. 109. 
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berkendara terlebih khusus pada anak-anak. Menurut Nasional Sindo News pada tahun 

2015, kecelakaan lalu lintas dinobatkan sebagai salah satu penyebab kematian 

tertinggi di Indonesia selain penyakit stroke, jantung, kanker, diabetes dan 

tuberkolosis. 45  Kemudian dalam penelitian yang dilakukan Suparmanta berikut 

merupakan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas pada anak: 46  (1) Anak masih 

memiliki naluri yang impulsif dan tidak menyakinkan. (2) Anak masih miskin 

pengalaman. (3) Anak-anak secara fisik lebih kecil dari pada orang dewasa. (4) 

Kurangnya pengawasan orang tua. (5) Studi menyatakan perilaku anak adalah kurang 

dalam persepsi, konsentrasi, atensi, memori dan kontrol fisik dan emosi; kurang 

pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara berlalu lintas dan kurang dalam pola 

perilaku pada lingkungan lalu lintas. 

 Selanjutnya dalam kecelakaan lalu lintas terdapat faktor-faktor yang 

menyebabkan atau dapat mempengaruhi terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Faktor 

ini dalam penelitian Suparmanta dibagi menjadi 3:47  

 Faktor Manusia  

Kesalahan manusia atau yang biasa disebut juga sebagai human error menjadi 

salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mantan direktur 

Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto pada tahun 2017 menyatakan 

                                                           
45 https://nasional.sindonews.com/banyakremajakecelakaankarenafaktor-faktorini, diakses 

pada tanggal 12 Juli pukul 12.24. 
46Op.cit, Hal. 110. 
47 Op.cit, Hal. 111.  

https://nasional.sindonews.com/banyakremajakecelakaankarenafaktor-faktorini
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bahwa “faktor manusia yaitu yang terkait dengan kemampuan serta karakter 

pengemudi ternyata menjadi faktor yang berpengaruh dalam keselamatan di 

jalan raya.” 48  Juga faktor manusia yang mempengaruhi situasi terjadinya 

kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari 2 sudut pandang yaitu, sudut pandang 

sebagai pengemudi dan sudut pandang sebagai pejalan kaki. Banyak alasan 

yang mendasari bahwa pengemudi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu 

lintas terbesar antara lain: pengemudi lelah, pengemudi lalai, pengemudi 

kurang terampil, pengemudi mabuk dan lain sebagainya. Pejalan kaki sebagai 

faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dalam berbagai situasi 

antara lain: menyeberang jalan, tidak memperhatikan sekitar, dan lain 

sebagainya. 

 Faktor Kendaraan  

Faktor kendaraan dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa disadari antara lain: rem 

blong, kelebihan muatan, lampu yang menyilaukan, atau dalam kasus putusan 

yang terkait dalam penelitian ini itu di senggol oleh pengendara lain. Dalam 

kecepatan tinggi kendaraan menjadi sensitive terhadap situasi disekitarnya 

misalnya guncangan yang sebelumnya kecil akan berakibat fatal bila kendaraan 

dalam keadaan melaju kencang. 

 Faktor Jalan  

                                                           
48 https://superyou.co.id/, “Pahami 5 Faktor Utama Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas agar 

Lebih Aman Berkendara”. Diakses pada 12 Juli pukul 13.06. 

https://superyou.co.id/
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Jalan juga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas 

misalnya kerusakan pada jalan, jalanan tidak rata, jalanan licin, kurangnya 

penerangan dalam jalan, tidak adanya rambu lalu lintas, tikungan tajam, dan 

lain sebagainya. 

PUTUSAN PENGADILAN 

Pada Pengadilan Negeri Enrekang anak didakwa dengan dakwaan sebagai 

berikut: Bahwa Terdakwa anak bersama-sama dengan temannya pada hari Jumat, 

tanggal 04 November 2016, sekira pukul 20.30 WITA, atau setidak tidaknya pada 

bulan November Tahun 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2016 

bertempat di Jalan Poros Enrekang-Makassar tepatnya di Kampung Cendana, Desa 

Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, atau setidak-tidaknya pada 

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 

Enrekang,yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau 

keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain 

(korban Syamsul dan korban Dinda Haryanti) meninggal dunia, baik sebagai mereka 

yang melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana Terdakwa 

lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:  

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa 

dan temannya balapan (aduh kecepatan) bergerak dari arah utara ke selatan atau 

dari arah Enrekang ke Makassar dengan masingmasing menggunakan sepeda 
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motor tanpa lampu utama (tidak menyala) dalam keadaan kecepatan tinggi serta 

saling susul-menyusul;  

- Kemudian ketika sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa Nomor Polisi 

yang dikendarai SAKSI berada di posisi depan melewati (garis tengah), dengan 

kondisi jalan agak menikung, tiba-tiba menyenggol/menabrak sepeda motor 

Yamaha Fiz R warna biru putih tanpa Nomor Polisi yang dikendarai korban 

Syamsul berboncengan dengan korban Dinda Haryanti dan Muh. Syadik (anak 

kecil) yang bergerak dari arah selatan ke utara atau dari arah Makassar ke 

Enrekang sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi SAKSI maupun yang 

dikendarai oleh korban Syamsul berboncengan dengan korban DindaHaryanti 

dan Muh. Syadik masing-masing terjatuh begitupun sepeda motor yang 

dikendarai oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DC 

5016 AC dengan posisi dibelakang tidak dapat menguasai laju sepeda 

motornya, sehingga juga ikut terjatuh dan berbenturan dengan sepeda motor 

yang dikendarai korban Syamsul berboncengan dengan korban Dinda Haryanti 

dan Muh. Syadik (menabrak korban); 

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi korban Syamsul 

meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan korban Dinda Haryanti sempat 

dilarikan di rumah sakit namun tidak dapat diselamatkan dan akhirnya 

meninggal. 

Bahwa Terdakwa ANAK bersama-sama dengan SAKSI pada hari Jumat, tanggal 04 

November 2016, sekira pukul 20.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada bulan 



35 
 

 

November Tahun 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di 

Jalan Poros Enrekang-Makassar tepatnya di Kampung Cendana, Desa Cendana, 

Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain 

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang,yang dengan 

sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang 

membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain (korban 

Muhammad Syadik mengalami luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 

Ayat (4), baik sebagai mereka yang melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan, 

perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: 

- Pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa 

dan saksi balapan adu kecepatan bergerak dari arah utara ke selatan atau dari 

arah enrekang ke makassar dengan masing-masing menggunakan sepeda motor 

tanpa lampu utama (tidak menyala) dalam kecepatan tinggi serta saling susul-

menyusul. 

- Kemudian ketika sepeda motor honda blade berwarna hitam tanpa nomor polisi 

yang dikendarai saksi berada di posisi depan melewati (garis tengah), dengan 

kondisi jalan agak menikung, tiba-tiba menyenggol/menabrak sepeda motor 

yang dikendarai oleh korban Syamsul, korban Dinda, dan Muh Syadik (anak 

kecil) yang bergerak dari arah sebaliknya yaitu dari arah Makassar ke Enrekang 

sehingga kendaraan yang dikendarai oleh saksi, dan korban jatuh begitupun 

juga dengan kendaraan dari terdakwa dengan posisi berada dibelakang dan 
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tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya sehingga ikut jatuh dan 

berbenturan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban. 

- Akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan korban Syamsul meninggal 

dunia ditempat kejadian dan korban Dinda Haryanti yang meninggal di rumah 

sakit. 

Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 02/Pid.sus.Anak/2017/PN.enr, tanggal 

29 maret 2017 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:  

1. Menyatakan bahwa anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudi 

kendaraaan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal”. 

2. Menjatuhkan pidana kepada anak tersebut dengan pidana penjara selama 1 

tahun. 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

4. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan  

5. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz 

R warna biru putih tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash 

DC 5016 AC, 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade warna hitam tanpa Nomor 

Polisi. 

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 28/Pid.sus.anak/2017/PT.MKS, pada 

tanggal 21 april 2017 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut: 
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1. Menerima permintaan banding dari anak tersebut. 

2. Menguatkan putusan pengadilan negeri enrekang nomor 

2/pid.sus.anak/2017/PN.enr, tanggal 29 maret 2017 yang dimintakan banding 

tersebut. 

3. Menetapkan anak agar tetap berada dalam tahanan. 

4. Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua 

tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar 2 ribu rupiah. 

Alasan Permohonan Kasasi yang Diajukan oleh Pemohon Kasasi/Anak 

 Pemohon kasasi yang selanjutnya dapat disebut sebagai anak/terdakwa 

keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 

28/Pid.sus.anak/2017/PT.MKS pada tanggal 21 april 2017 karena Judex Facti 

Pengadilan Tinggi Makassar telah mengambil alih seluruh Judex Facti Pengadilan 

Negeri Enrekang serta dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan 

Tinggi dalam memutus perkara ini tanpa sedikitpun mempertimbangkan alasan-alasan 

keberatan pemohon banding dalam memori banding. Padahal menurut Pemohon 

Kasasi, keberatan-keberatan Pemohon dalam Memori Banding tersebut merupakan 

alasan-alasan yang urgent karena memuat alasan-alasan sebagai berikut:  

1. Keberatan karena tidak dilaksanakannya prosedur pemeriksaan di sidang 

pengadilan sesuai dengan (Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), hal ini mengakibatkan sidang anak 

batal demi hukum. 
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2. Keberatan terhadap penyusunan putusan yang tidak sesuai dengan pasal 197 

KUHAP karena disusun secara tidak tepat dan cermat, hal ini mengakibatkan 

putusan terhadap anak seharusnya batal demi hukum. 

Keberatan terhadap penjatuhan pidana bagi anak karena tidak sesuai dengan konsep 

pemidanaan bagi anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

B.  PEMBAHASAN 

Dalam Kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian penulis 

melakukan studi kasus terkait putusan pengadilan diatas dan membaca serta menelaah 

kembali dakwaan-dakwaan yang diberikan pada anak serta apa yang menjadikan dasar 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, berikut dilampirkan 

pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta dakwaan penuntut 

umum dalam putusan pengadilan terkait. 

Berikut di berikan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

diatas, bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan 

Tinggi Makassar Nomor 28/PID.SUS.ANAK/2017/PT.MKS., tanggal 21 April 2017 

yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 

2/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Enr., tanggal 29 Maret 2017 tidak salah menerapkan hukum 

karena telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevean secara yuridis di 

persidangan yang menunjukan bahwa: 
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 Bahwa Anak adalah pengendara sepeda motor Suzuki Smash DC 5016 AC dan 

para Korban adalah bernama Syamsul, Dinda Haryantidan Muh. Syadik 

pengendara sepeda motor Yamaha F1Z R;  

 Bahwa telah terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Anak 

dengan para Korban pada hari Jumat tanggal 04 November 2016, sekitar jam 

20.30WITA di Jalan Raya Enrekang Makassar di Kp. Cendana, Desa Cendana, 

Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang; - Bahwa awalnya Anak melihat 

SAKSI yang sedang bersiap-siap untuk balapan, sehingga Anak datang 

menghampiri SAKSI dan ikut bersiapsiap untuk balapan dengan menggunakan 

motornya masing-masing ke arah selatan atau ke arah Makassar; 

 Bahwa ketika Sunarti melihat SAKSI bersama dengan Anak akan memulai 

balapan, Sunarti sempat berteriak agar jangan balapan, karena masih ada 

kendaraan lain yang pada saat itu melintas di jalan; 

 Bahwa secara tiba-tiba Anak melajukan sepeda motornya dengan kecepatan 

tinggi sehingga SAKSI pun langsung menyusul Anak; 

 Bahwa ketika memasuki tikungan pertama, SAKSI berusaha untuk menyalip 

sepeda motor Anak namun pada akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas yang 

melibatkan Syamsul, Dinda Haryanti dan Muh. Syadik dimana sepeda motor 

Honda Blade yang dikendarai oleh SAKSI bersenggolan dengan sepeda motor 

Yamaha F1Z R yang dikendarai oleh Syamsul yang membonceng Dinda 
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Haryantiserta Muh. Syadik dan melaju dari arah Selatan menuju Utara atau dari 

arah Makassar menuju Enrekang;  

 Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh SAKSI bersenggolandengan 

sepeda motor Syamsul selanjutnya sepeda motor Syamsul ditabrak oleh sepeda 

motor Anak yang menyebabkan Anak langsung terjatuh dari motor dan 

pingsan;  

 Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Muh. Syadik mengalami luka-luka dan 

sempat dirawat di RSU Massenrempulu Enrekang sedangkan Syamsuldan 

Dinda Haryanti meninggal dunia.  

 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Anak tersebut telah 

memenuhi unsur Pasal 311Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. 

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;  

 Bahwa lagipula alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Anak mohon 

keringanan pidana sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 

II/Penuntut Umum hanya mohon putusan Judex Facti dikuatkan, sehingga 

alasan yang demikian adalah terkait dengan berat ringannya pidana yang tidak 

tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi; Bahwa selain itu, alasan 

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Anak dan Pemohon Kasasi 

II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah 
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mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan secara tepat dan 

benar sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Anak; 

Berikut dijabarkan analisis penulis mengenai hal-hal yang perlu untuk diberikan 

perhatian khusus terkait dengan putusan pengadilan yang dianalisis ini. Penulis 

menemukan bahwa terdapat poin-poin yang kurang tepat dan tidak sejalan dengan 

peran Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Juga dalam analisis ini penulis 

menemukan bahwa Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata belum 

sepenuhnya dapat menjamin pemenuhan kebaikan terbaik bagi anak karena masih 

minimnya penerapan pemenuhan hak yang seharusnya di terima anak dalam proses 

peradilan pidana. Dalam undang-undang Berikut dijabarkan kembali analisis penulis 

dalam bentuk poin-poin terkait dengan Putusan Pengadilan Nomor 1540 

K/Pid.Sus/2017. 

1. Pendampingan Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan. 

Berdasarkan ketentuan dari pasal 55 ayat 1 Undang-undang Sistem Peradilan 

Pidana Anak bahwa (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan 

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

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

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

dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya 

dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan; (3) Dalam hal Hakim tidak 

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), sidang Anak 
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batal demi hukum. Ternyata selama pemeriksaan di persidangan di Judex Facti 

Pengadilan Negeri Enrekang, anak hanya sekali didampingi oleh penasihat 

hukum dan pembimbing kemasyarakatan, penasihat hukum hanya 

mendampingi anak pada saat persidangan dengan acara tuntutan penuntut 

umum, sedangkan pembimbing kemasyarakatan hanya mendampingi anak pada 

saat sidang pertama saja. Bahwa pada saat pembacaan putusan pada tanggal 29 

Maret 2017 tersebut, anak hanya didampingi kakak kandung tanpa didampingi 

oleh penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Seperti yang sudah 

dijelaskan pada bab 2 bahwa bantuan hukum merupakan suatu bagian dari hak 

konstitusional bagi seluruh anak yang berhadapan dengan hukum, bantuan 

hukum harus dipenuhi secara tepat dan benar karena akan sangat berpengaruh 

pada proses penelitian serta vonis hakim. Bahwa oleh karena Penasihat Hukum 

dan Pembimbing Kemasyarakatan hanya sekali mendampingi Anak dalam 

proses persidangan sehingga tidak maksimal dalam melakukan pendampingan 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 

2. Terdapat ketidaksesuaian antara pertimbangan hukum, pasal peraturan, 

perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dengan kwalifikasi 

amar putusan. Dakwaan yang di dakwakan penuntut umum kepada anak 

merupakan dakwaan berbentuk komulatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar 

Pasal 311 Ayat 5 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas 

dan Angkutan Jalan. Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Kedua, melanggar Pasal 311 
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Ayat 4 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan 

Angkutan Jalan. Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Bahwa meskipun dakwaan-

dakwaan tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri 

Enrekang dan pasal-pasal tersebut telah dijadikan dasar pemidanaan, namun 

dalam amar putusan khususnya angka 1 tentang kwalifikasi tindak pidana yang 

dilakukan oleh Anak, dakwaan dan atau ketentuan tersebut tidak disebutkan 

atau ditegaskan kembali dalam amar putusan. Justru yang disebutkan dalam 

amar putusan angka 1 adalah kwalifikasi ketentuan Pasal 310 Undang RI 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak 

didakwakan oleh Penuntut Umum. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Makassar 

dalam amar putusannya juga menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang 

yang sebelumnya dimintakan banding tersebut. Hal ini dengan demikian 

menyebabkan bahwa apa yang telah dipertimbangkan berbeda dengan yang 

diputuskan, sehingga terjadi ketidak sesuaian antara pertimbangan hukum 

dengan amar putusan, khususnya kwalifikasi pidana. Maka dari itu sesuai 

dengan pasal 197 Ayat 1 Huruf H KUHAP menjelaskan bahwa apabila putusan 

pemidanaan keliru memuat kwalifikasi tindak pidana maka putusan tersebut 

batal demi hukum. 

3. Penjatuhan Pidana Penjara Pada Anak Tidak Tepat Karena Tidak Sesuai 

dengan Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak. Seperti yang sudah dipaparkan 

dalam penelitian ini bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-undang 
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sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak bertujuan untuk menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak 

yang berhadapan dengan hukum. Substansi yang paling mendasar dalam 

peraturan perundang-undangan ini yaitu peraturan secara tegas mengenai 

pelaksanaan restorative justice dan diversi yang memiliki maksud untuk 

menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan. 

Hukuman pidana penjara yang diberikan kepada anak menurut penulis itu tidak 

tepat karena pidana penjara sendiri hanya merupakan opsi terakhir dalam proses 

peradilan pidana anak. Ketika anak dipidana penjara maka ini akan sangat 

berpengaruh pada beberapa aspek tertentu seperti mentalitas anak secara 

psikologi, hubungan dengan teman-teman dan keluarga, serta yang paling 

buruk adalah pembelajaran anak disekolah akan terputus.  

4. Diversi Terhadap Perkara Anak. Bahwa faktanya, pada saat perkara Anak 

berada pada tingkat penuntutan, permasalahan hukum yang menyebabkan anak 

berhadapan dengan hukum telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak 

keluarga Anak telah meminta maaf dan menyerahkan bantuan santunan kepada 

keluarga korban. Pihak keluarga korban telah memaafkan perbuatan Anak dan 

telah menerima bantuan santunan dari pihak keluarga Anak. Perdamaian dan 

penyerahan bantuan santunan tersebut telah dituangkan dalam Surat Pernyataan 

Damai. 
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Juga penulis disini ingin menjabarkan kenapa penelitian skripsi ini penting untuk 

dilakukan karena seperti yang sudah di jabarkan diatas bahwa pemidanaan anak 

dibawah umur harusnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana didalam undang-undang tersebut terdapat 

asas-asas dan tujuannya sendiri yaitu untuk supaya anak yang berhadapan dengan 

hukum dapat terpenuhi hak-haknya baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. 

Tetapi dalam penerapannya ternyata dapat diketahui bahwa kedudukan dari undang-

undang tersebut tidak dapat sepenuhnya menjamin hak-hak atas anak terpenuhi 

seutuhnya karena masih terdapat poin-poin yang membatasi undang-undang sistem 

peradilan pidana anak. Memang masih terdapat resiko terhadap pemberlakuan 

restorative justice terhadap anak yaitu tidak dapat dipungkiri bahwa anak tersebut dapat 

melakukan tindak pidana kembali. 

 

 

 

 

 

 

 


