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ABSTRAK 

PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA 

TINDAK PIDANA LALU LINTAS DENGAN PELAKU ANAK  

Oleh 

RIO FABRY 

Perkara tindak pidana lalu lintas umumnya terjadi tanpa kesengajaan atau 

ada unsur kealpaan atau kelalaian dari pelaku. Permasalahan penelitian ini 

dirumuskan: Bagaimanakah penerapan Restorative Justice pada anak sebagai 

pelaku dalam perkara tindak pidana lalu lintas? Faktor penghambat dalam 

penerapan Restorative Justice pada anak sebagai pelaku dalam perkara tindak 

pidana lalu lintas?  

Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif 

dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan merupakan data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian 

dilapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden Parjon sebagai 

Penyidik di Polresta Bandar Lampung, Andi Hendrajaya sebagai Penuntut Umum 

di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Syahri Adamy sebagai Hakim di 

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Eddy Rifa’i  sebagai Dosen 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sedangkan data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari kepustakaan.  

Hasil Penelitian Penerapan Restorative Justice terhadap anak yang 

melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dilaksanakan melalui proses diversi 

sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu proses proses di luar peradilan 

pidana melalui diversi. Faktor penghambat dalam penerapan Restorative Justice 

terhadap anak yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas adalah karena dalam 

faktor perundang-undangan sering salah tafsir, dalam Faktor penegak hukum yaitu 

kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik dalam penyelesaian perkara 

pidana lalu lintas, Faktor sarana dan prasarana, Faktor masyarakat yang tidak tau 

informasi tentang Restorative Justice, Faktor Kebudayaan karakter personal 

pelaku dan korban serta keluarganya yang tidak mendukung penyelesaian perkara 

di luar peradilan atau perdamaian 

Saran dalam penelitian ini adalah: Pihak Kepolisian sebagai aparat 

penegak hukum disarankan terus meningkatkan profesionalisme dan kapasitas 

sebagai pelaksana proses perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

perkara pidana lalu lintas. Pihak Kepolisian dalam proses mediasi disarankan 

untuk secara proporsional menempatkan diri sebagai pihak yang netral, sehingga 

tidak menimbulkan kesan adanya pemihakan terhadap salah satu pihak 

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Restorative Justice, Anak. 



 

 

ABSTRACT 

APPLYING PRINCIPLES OF RESTORATIVE JUSTICE IN CRIME TRAFFIC 

WITH CHILD ACTORS 

 

By 

 

RIO Fabry 

 

 Traffic criminal cases generally occur without an element of intent or 

negligence or the negligence of the offender. The problem was formulated: How 

does the application of Restorative Justice in children as actors in the criminal 

case of traffic? The obstacle in the application of Restorative Justice in children as 

actors in the criminal case of traffic? 

  

 This study uses an approach of juridical normative and empirical 

approach. Source of data used is primary data and secondary data. Primary data is 

data obtained from field research by conducting interviews with respondents 

Parjon Police as investigators in Bandar Lampung, Andi Hendrajaya as a 

prosecutor in the State Attorney Bandar Lampung, Syahri Adamy as District 

Court Judge in Class IA Tanjung Karang, Eddy Rifa'i as a Lecturer at the Faculty 

of Law, University of Lampung. Secondary data is data obtained from the 

literature. 

 

 Application of Restorative Justice Research results against child abuse 

Traffic Act implemented through the diversion process as mandated by Article 1 

Paragraph (7) of Law Number 11 of 2012 on the Criminal Justice System process 

that is outside of the criminal justice process through diversion. The obstacle in 

the application of Restorative Justice against children that violates the Act Traffic 

is because in the law is often misinterpreted, in the law enforcement, namely the 

lack of knowledge and skills of investigators in solving criminal cases of traffic, 

the infrastructure, the community that no tau information about Restorative 

justice, Cultural Factors personal character perpetrators and victims and their 

families who do not support the resolution of the matter outside court or peace 

  

 Suggestions in this research are: the police as law enforcement officers 

are advised to continue to improve the professionalism and capacity as executor of 

the peace process between the parties involved in a criminal traffic. Police in the 

mediation process recommended for proportionately to position ourselves as a 

neutral party, so as to avoid the appearance of taking sides against one of the 

parties 

Keywords: Traffic Accidents, Restorative Justice, Child. 
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“Anda tidak bisa mengubah orang lain, Anda harus menjadi 

perubahan yang Anda harapkan dari orang lain” 

 (Mahatma Gandhi) 

 

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

 Restorative Justice merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan 

dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena 

menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Restorative Justice bertujuan 

untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk 

memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran 

dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat 

menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana.
1
 

Restorative Justice merupakan teori keadilan yang menekan kan pada pemulihan 

kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.
2
 

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak 

atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan pula dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak.
3
 

                                                 
1
 Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Semarang; Pustaka   

   Magister;, 2014, hlm. 103. 
2
 Jurnal RechtcsVinding,  Vol.2 2 Agustus 2013, hlm 231-235. 

3
 Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum, Jakarta; Sinar Grafika. 2013, hlm.53. 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dibuat sesuai berdasarkan dengan Konvensi Hak-Hak anak 

yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan 

Presiden Nomor 36 Tahun 1990.  Peradilan pidana dengan Konsep Restorative 

Justice bertujuan untuk:
4
 

 

1) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;  

2) Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;  

3) Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;  

4) Menanamkan rasa tanggung jawab anak;  

5) Mewujudkan kesejahteraan anak;  

6) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;  

7) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;  

8) Meningkatkan keterampilan hidup anak. 

Pendekatan restorative justice telah menjadi model dominan dari sistem 

peradilan pidana anak dalam kebanyakan sejarah manusia. Penyelesaian perkara 

pada umunya merupakan penerapan ganti rugi oleh pelaku dan keluarganya 

kepada korban atau keluarganya untuk menghindari konsekuensi dari balas 

dendam. Model penyelesaian restorative justice merupakan suatu proses di luar 

peradilan formal 

Restorative Justice merupakan model penyelesaian perkara pidana yang 

mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip 

utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi 

warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus sehingga ada jaminan anak 

                                                 
4
 Ibid.hlm. 133. 
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atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.
5
 

Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi 

penting karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak 

sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang memberikan peluang 

untuk dilakukannya proses pengalihan perkara (diversi) yang dilakukan oleh 

Polisi dan Penuntut Umum serta pejabat lain yang berwenang menjauhkan anak 

dari proses peradilan.
6
 Konsep mengenai Restorative Justice terdapat dalam Pasal 

5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan 

Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang meliputi :  

a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam 

undang-undang ini;  

b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan 

umum;  

c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama 

proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau 

tindakan. 

Ditegaskan pula pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang 

terbukti  melakukan tindak pidana wajib diupayakan diversi terlebih dahulu. 

Dapat dikatakan bahwa konsep Restorative Justice merupakan sebuah terobosan 

                                                 
5
 Herlina, Apong.et al. Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum .Jakarta : PT. Raja  

  Grafindo Persada.2004.hlm.353 
6
  Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sostem Peradilan Pidana Anak di 

Indonesia. Bandung : Refika Aditama. 2008. hlm 11.  
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hukum yang harus dan wajib digunakan dalam setiap perkara anak yang 

berkonflik dengan hukum.
7
  

Restorative Justice tidak diatur secara terperinci dalam Undang-Undang 

Sistem Peradilan Pidana, tetapi dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa proses 

diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang 

tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan 

pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Penjelasan 

dari Pasal 8 tersebut bahwa penerapan Restorative Justice mengikuti mekanisme 

dari diversi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar 

peradilan pidana. 

 Proses pengalihan hukum (diversi) tidak akan berjalan apabila tidak 

menggunakan Restorative Justice sebagai penyelesaiannya. Diversi terdapat 

dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap 

pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.
8
  

Proses diversi dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice hanya 

digunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan 

bukan merupakan pengulangan.
9
 Pada proses penegakan hukum pidana anak, 

maka aparat hukum baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam 

melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, 

                                                 
7
  Soepeno. Kriminalisai Anak. Jakarta. 2010. Hlm 12 

8
  Lihat  penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun  

    2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
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hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas (Badan Permasyarakatan) dan 

dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
10

   

Penyidikan terhadap anak di bawah umur terkadang masih ditemukan 

adanya paksaan dari pihak penyidik untuk mengakui perbuatan tindak pidana 

yang telah ia lakukan, bahwa hak anak seringkali tidak dilihat di dalam tahap 

penyidikan, padahal seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana harus 

diberikan perlindungan khusus. Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

menyatakan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan 

perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang 

dilakukannya dalam situasi darurat. Penyidik yang melakukan pnyidikan kepada 

anak dalam konsep Restorative Justice harus mengutamakan perlakuan khusus 

seperti yang tertulis dalam Pasal 17. 

Restorative justice yang menjadi ruh dari Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini 

merupakan suatu upaya perbaikan terhadap konsep keadilan yang pernah ada 

dalam sistem peradilan pidana sebelumnya dengan melibatkan partisipasi 

stakeholder yang lebih luas, yang selama ini belum terjangkau dari rasa keadilan. 

Hal tersebut diharapkan dapat berguna untuk mencari penyelesaian yang lebih adil 

dan dapat diterima oleh semua pihak.   

Sejak diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak semua tingkatan proses peradilan 

pidana anak terbuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan 
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diversi, termasuk oleh hakim anak di pengadilan negeri. Diversi lahir dengan di 

latarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap perkembangan 

psikologis anak atas diberlakukannya sistem peradilan pidana dengan segala 

konsekuensi penjatuhan pidananya. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian 

perkara pidana anak dari proses peradilan menuju ke arah penyelesaian melalui 

musyawarah yang dalam hal ini melibatkan korban, pelaku, keluarga dari masing-

masing korban dan pelaku serta masyarakat di luar proses peradilan. Diversi 

adalah bagian penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan 

restoratif. Hal ini sangat penting dilakukan agar hak-hak anak baik korban 

maupun pelaku terlindungi demi masa depan mereka, sekaligus memulihkan 

kembali keadaan tertib sosial di masyarakat.
11

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum 

adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak 

pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan anak yang berkonflik 

dengan hukum. Selanjutnya yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 

(dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana. 

Maraknya pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di 

antaranya yaitu tindak pidana lalu lintas. Pelaku tindak pidana lalu lintas salah 

satunya adalah pengendara yang masih digolongkan sebagai anak, yaitu di bawah 

usia 17 tahun. Hal ini didasarkan pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menyatakan 

                                                 
11

 Ibid. hlm. 136. 
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persyaratan pemohon SIM (Surat Izin Mengemudi) perseorangan berdasarkan usia 

adalah minimal berusia 17 tahun untuk memperolah SIM A, C dan D. Selain itu 

ketentuan pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

menyatakan bahwa batas usia minimal untuk memperoleh SIM B1 adalah umur 

20 tahun, SIM B2 untuk umur 21 tahun.  

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam 

mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya 

memajukan kesejahteraan masyarakat. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai 

bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya 

untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan 

angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Kehidupan 

yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya 

kesejahteraan masyarakat sehingga bila keamanan yang dimaksud bukan berarti 

tidak ada perang tetapi dapat meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah 

satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya dan fasilitas-fasilitas yang ada 

di jalan raya tersebut.
12

 Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi akibat kelalaian 

seseorang atau akibat ketidakpatuhan seseorang terhadap rambu dan marka lalu 

lintas. Kecelakaan adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh siapa pun kecuali 

memang ada niat untuk melakukan sesuatu yang direncanakan untuk melukai 

seseorang. Artinya kecelakaan lalu lintas secara umum terjadi tanpa ada niat atau 

unsur kesengajaan dari pelakunya, karena kejadian tersebut berlangsung tanpa 

dikehendaki.
13

  

                                                 
12

 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya. Jakarta;  

   Penerbit Rineka Cipta.1995. hlm.4. 
13

  Ibid. hlm. 5. 
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Contoh perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak adalah 

kecelakaan lalu lintas yang dilakukan AQJ (13 tahun) dinyatakan bersalah atas 

kelalaiannya mengendarai mobil sedan Mitsubishi Lancer bernomor polisi B-80-

SAL di jalan tol Jagorawi KM 8. Ia menabrak mobil yang datang dari arah 

berlawanan karena menghindari mobil di depannya. Saat itu AQJ diduga memacu 

mobilnya hingga mencapai kecepatan 176 Km per jam, mengakibatkan 7 

pengendara mobil meninggal dunia dan 9 terluka. Pihak kepolisian menetapkan AQJ 

sebagai tersangka, karena melanggar Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan ancaman 6 tahun 

pidana penjara. AQJ juga melanggar Pasal 281 jo. Pasal 77 UU LLAJ, karena 

mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). 

Selain itu melanggar Pasal 280 jo. Pasal 68 UU LLAJ karena Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor yang dipasang tidak sesuai dengan yang ditetapkan Polri. 6 Tim 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa AQJ 

karena melanggar Pasal 310 Ayat (1), (3) dan (4), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman hukuman 6 tahun 

pidana penjara. 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu, 16 Juli 2014, memvonis AQJ 

alias Dul, 14 tahun, dikembalikan kepada orang tua setelah kecelakaan yang 

menewaskan tujuh orang pada September 2013. Putra musisi Ahmad Dhani dan 

Maia Estianty tersebut terhindar tuntutan hukuman 1 tahun penjara dari jaksa, 

dengan masa percobaan dua tahun plus denda Rp 50 juta atau subsider 3 bulan 

kerja sosial.
14

 Penyelesaian perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak 

dapat ditempuh dengan menerapkan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 

                                                 
14

 https://m.tempo.co/read/news/2014/07/16/064593492/aqj-bebas-dari-hukuman. Diakses   

    Minggu  tanggal  3 April 2016. 

https://m.tempo.co/read/news/2014/07/16/064593492/aqj-bebas-dari-hukuman


 9 

Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari 

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice  Dalam Perkara 

Tindak Pidana Lalu Lintas Dengan  Pelaku Anak” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian  

1. Permasalahan  

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu 

dibahas dan diteliti dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah penerapan prinsip Restorative Justice dalam Perkara 

Tindak Pidana Lalu Lintas dengan Pelaku Anak? 

b. Apakah yang mejadi faktor penghambat dalam penerapan prinsip 

Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dengan 

Pelaku Anak? 

 

2. Ruang Lingkup Permasalahan 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan 

kajian mengenai penerapan Restorative Justice terhadap anak yang melanggar 

Undang-Undang Lalu Lintas dan mengapa terjadi hambatan penerapan 

Restorative Justice terhadap anak yang melanggar Undang-Undang Lalu 

Lintas. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas 

IA Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2016.  
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C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk:  

a. Menganalisis penerapan prinsip Restorative Justice dalam Perkara Tindak 

Pidana Lalu Lintas dengan Pelaku Anak. 

b. Menganalisis faktor penghambat dalam penerapan prinsip Restorative 

Justice dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dengan Pelaku Anak. 

2. Kegunaan Penelitian  

Hasil dari kegiataan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk: 

a. Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian 

ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip 

Restorative Justice terhadap anak yang melanggar Undang-Undang Lalu 

Lintas dan mengapa terjadi hambatan dalam penerapan prinsip Restorative 

Justice terhadap anak yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas.  

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rumusan dan 

gagasan positif bagi aparat penegak hukum dalam peningkatan 

pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak yang melanggar lalu lintas. 

Selain itu diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang 

membutuhkan informasi mengenai penegakan hukum pidana di masa yang 

akan datang. 
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D.  Kerangka Pemikiran  

1. Alur Pikir Penelitian  

Alur pikir penelitian mengenai penegakan hukum terhadap anak yang 

melanggar undang-undang lalu lintas adalah sebagai berikut: 

 

Gambar: Alur Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

   

   

 

p 

 

 

 

2. Kerangka Teori  

Kerangka pemikian merupakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau 

dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam 

penelitian ilmu hukum.
15

 Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan 

pada berbagai teori sebagai berikut:  

                                                 
15

  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; Rineka Cipta. 1983, hlm.14.  

Anak Pelanggar Lalu Lintas 

Penegakan Hukum 

Pembahasan 

Undang-Undang Lalu Lintas 

Penyebab Hambatan Penerapan 

Restorative Justice 

Restorative 

Justice 
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a. Konsep Penegakan Hukum  

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Heni Siswanto
16

, pada 

hakikatnya kebijakan hukum pidana (penal policy), baik dalam penegakan 

in abstracto dan in concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan 

sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya 

menunjang kebijkaan pembangunan nasional (national development). Ini 

berarti bahwa penegakan hukum pidana in abstracto (pembuatan/perubahan 

UU) dalam penegakan hukum pidana in concreto (law enforcement) 

seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi 

pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem 

(penegakan) hukum nasional.
17

  

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum  

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan 

saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu: 
18

 

(1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali 

terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini 

dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat 

abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah 

ditentukan secara normatif. 

 

 

                                                 
16

 Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan  

    Perdagangan Orang, Semarang; Penerbit Pustaka Magister. 2013, hlm.85-86. 
17

 Ibid, hlm. 86. 
18

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta.;  

     Rineka Cipta. 1986, hlm. 8-11.  
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(2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam 

kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa 

penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan 

kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka 

penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan 

kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.  

(3) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana yang memadai, 

penegakan hukum tidak berjalan lancar dan penegak hukum tidak 

menjalankan peranan semestinya. 

(4) Faktor Masyarakat 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan 

penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran 

hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan 

hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, 

maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang 

baik. 

(5) Faktor Kebudayaan  
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Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi 

dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara peraturan 

perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan 

semakin mudahlah dalam menegakannya. 

Menurut eva Achjani Zulfa, Restorative Justice adalah sebuah konsep  

pemikiran yang merespon pengembangan sistim peradilan pidana dengan 

menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa 

tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistim peradilan pidana yang 

ada pada saat ini.
19

  

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 

a) Kesengajaan (dolus) dalam ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam 

sengaja, yaitu : 

1) Sengaja sebagai maksud, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila 

pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat 

sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan 

terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya. 

Contoh : A menghendaki kematian B, dan oleh sebab itu ia mengarahkan 

pistolnya kepada B. Selanjutnya, ia menembak mati B. Akibat penembakan 

yaitu kematian B tersebut adalah benar dikehendaki A. Kesengajaan 

dengan maksud merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana. Menurut 

teori kehendak, maka sengaja dengan maksud dapat didefinisikan sebagai 

                                                 
19

 Achjani Zulfa, Eva.2009. Keadilan restoratif. Depok: Badan Penerbit FHUI.hlm.3 
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berikut : sengaja dengan maksud adalah jika apa yang dimaksud telah 

dikehendaki. Menurut teori membayangkan, sengaja dengan maksud adalah 

jika akibat yang dimaksudkan telah mendorong pembuat melakukan 

perbuatannya yang bersangkutan.
20

 

2) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai, 

sebelumnya harus dilakuakan suatu perbuatan lain yang berupa 

pelanggaran juga.
21

 

Contoh : agar dapat mencapai tujuannya, yaitu membunuh B, maka A 

sebelumnya harus membunuh C, karena C menjadi pengawal B. Antara A 

dan C sama sekali tidak ada permusuhan, hanya kebetulan C pengawal B. 

A terpaksa tetapi sengaja terlebih dahulu membunuh C dan kemudian 

membunuh B. Pembunuhan B berarti maksud A tercapai, A yakin bahwa ia 

hanya dapat membunuh B setelah terlebih dahulu membunuh C, walaupun 

pembunuhan C itu pada permulaannya tidak dimaksudkannya. A yakin 

bahwa jika ia tidak terlebih dahulu membunuh C, maka tentu ia tak pernah 

akan dapat membunuh B. 

3) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat 

ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama. 

Sebagai contoh : keputusan Hoge Raad tanggal 19 Juni 1911, kasusnya A 

hendak membalas dendam terhadap B. A mengirimkan sebuah kue tart ke 

alamat B, dalam kue tart tersebut telah dimasukkan racun. A sadar akan 

kemungkinan besar bahwa istri B turut serta makan kue tart tersebut. 

Walaupun ia tahu, tapi ia tidak menghiraukan. Oleh hakim ditentukan 

                                                 
20

 Tri Andrisman. Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana    

    Indonesia, Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2005..hlm 113 
21

 Ibid, hlm. 114 
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bahwa perbuatan A terhadap istri B juga dilakukan dengan sengaja, yaitu 

sengaja dengan kemungkinan.
22

 

b) Kealpaan (culpa) 

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar 

larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, 

teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa 

kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan 

sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. 

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu 

mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana 

diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana 

diharuskan oleh hukum. Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka 

kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu : 

1) Kealpaan yang disadari, Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat 

dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu 

akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk 

mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu. 

2) Kealpaan yang tidak disadari, Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila 

si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan 

timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia 

dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat 

tersebut. 
23

 

 

                                                 
22

 Ibid, Hal 115 
23

 Ibid, Hal 116 
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c) Alasan penghapus pidana 

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap 

alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya 

perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat 

menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan 

penghapus pidana , yaitu : 

1) alasan pembenar, Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan 

hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan 

delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan 

hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. 

2) alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan, Alasan pemaaf 

menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela 

atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan , meskipun 

perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang 

menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.
24

 

 

c. Teori Tinjauan Sifat Melawan Hukum  

1. Pengertian Sifat Melawan Hukum  

 Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam 

peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila 

perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan 

atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum 

materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu 

dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum 

                                                 
24

 Ibid, Hal 120 
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sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan 

menjadi terlampau luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan 

dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas 

terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, 

sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan. Untuk 

menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum 

diperlukan unsur-unsur:  

1) Perbuatan tersebut melawan hukum;  

2) Harus ada kesalahan pada pelaku;  

3) Harus ada kerugian.
25

 

Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum 

bukan hanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan 

melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak 

tertulis dan bersifat umum dalam suatu perkara, misalnya faktor negara tidak 

dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat 

untung.  

2. Jenis-Jenis Sifat Melawan Hukum  

Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum 

pidana di samping asas Legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan 

hukum yang formal dan materiil.  

 

a) Ajaran Sifat Melawan Hukum Formal  

Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang 

undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya 

                                                 
25

 Ibid, hal 99 
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perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan 

telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, 

perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka 

alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.  

 

b) Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil  

Sifat melawan hukum materiil merupakan suatu perbuatan melawan hukum 

yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus 

dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum 

itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan 

yang tidak tertulis. Ajaran sifat melawan hukum materiil adalah memenuhi semua 

unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh 

masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran 

sifat melawan hukum materiil ini mengakui alasan-alasan pembenar diluar 

Undang-Undang dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum 

yang tidak tertulis.
26

 

3. Konseptual  

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian.
27

 Berdasarkan definisi tersebut, maka 

konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian Penerapan 

adalah perbuatan menerapkan suatu teori metode untuk suatu tujuan tertentu 

yang telah tehrencana dan tersusun sebelumnya.
28

 

                                                 
 
26

 Ibid, Hal 100 

 
27

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; Rineka Cipta. 1983, hlm. 63. 
28

 Lebih lanjut lihat KBBI mengenai pengertian Penerapan. 
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b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Prinsip adalah suatu 

pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang 

dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir 

atau bertindak. Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang dapat 

menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan 

menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil 

yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.
29

 

c. “Restorative Justice” menurut Bagir Manan adalah konsep yang berawal 

dari Negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris, seperti Canada, 

Australia, New Zealand, dan Inggris. Dengan tetap menyebut “Restorative 

justice” diharapkan rasa bahasa yang terkandung dalam bahasa asli akan 

serta merta berpengaruh pada pola pikir kita. “Restorative justice” dapat 

dipadankan artinya dengan “keadilan restoratif”. Pada dasarnya 

“Restorative justice” sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan 

jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, 

misalnya antara kepentingan pelaku dan korban serta masyarakat.
30

   

d. Perkara pidana adalah bagian dari perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana 

merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang 

dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang 

pelaku.
31
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e. Perkara pidana lalu lintas adalah jenis perkara yang berkaitan dengan tidak 

dipenuhinya persyaratan untuk mengemudikan kendaraaan oleh pengemudi, 

pelanggaran terhadap ketentuan peraturan lalu lintas maupun yang berkaitan 

dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada timbulnya 

korban baik luka-luka maupun meninggal dunia.
32

 

f. 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.
33

  

E. Metode Penelitian  

1. Pendekatan Masalah  

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

secara yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan secara yuridis 

normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (library research) 

dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan 

dalam penelitian. Pendekatan empiris adalah upaya untuk memperoleh 

kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas 

yang ada atau studi kasus.
34
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2. Sumber dan Jenis Data  

a. Sumber Data  

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data 

kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu 

data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. 

b. Jenis Data  

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:  

1. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan (library research) dengan cara membaca, menelaah dan 

mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan 

dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:  

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:  

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP).  

c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

Republik Indonesia.  

d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 
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2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari teori atau pendapat para ahli di 

bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.  

3) Bahan hukum tersier, bersumber dari berbagai referensi atau literatur 

buku-buku hukum, dokumen, arsip dan kamus hukum yang berhubungan 

dengan masalah penelitian.  

2.  Data Primer  

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian 

langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara 

terhadap narasumber.  

c. Penentuan Narasumber  

Narasumber penelitian ini terdiri dari Penyidik Polresta Bandar Lampung, Jaksa 

pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA 

Tanjung Karang dengan karakteristik sebagai berikut:  

1. Nama   : Parjon  

NRP   : 76120887  

Jabatan   : Kasubnit I Laka Satlantas  

Unit Kerja  : Polresta Bandar Lampung  

2.   Nama   : Andi Hendrajaya, S.H., M.H.  

  NIP   : 197510292000031001 

  Jabatan   : Kasipidum  

Unit Kerja  : Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. 

3. Nama   : Syahri Adamy, S.H., M.H.  

NIP   : 196504271986031002 

Jabatan   : Hakim  

Unit Kerja  : Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang  
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4. Nama   : Dr. Eddy Rifa’i, S.H., M.H.  

NIP   : 196109121986031003  

Jabatan   : Dosen  

Unit Kerja  : Fakultas Hukum Universita Lampung.  

 

d. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

a. Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi 

lapangan sebagai berikut:  

1) Studi kepustakaan (library research), dilakukan dengan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur 

serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.  

2) Studi lapangan (field research), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan 

data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang 

dibutuhkan. Studi lapangan ini dilaksanakan dengan cara:  

(a) Observasi (observation), yaitu melakukan pencatatan terhadap data dan fakta 

yang ada di lokasi penelitian.  

(b) Wawancara (interview), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber 

penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah 

dipersiapkan sebelumnya.  
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b. Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan 

data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:  

1) Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan 

data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  

2) Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang 

benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

3) Penyusunan data, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang 

saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu 

pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.  

5. Analisis Data  

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis 

kualitatif. Analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data yang 

diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan 

terperinci yang kemudian di interpretasikan untuk memperoleh suatu 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu 

menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang 

bersifat umum.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Konsep Dan Tujuan Restorative Justice 

a. Konsep restorative justice 

Di Indonesia pengembangan konsep Restorative justice merupakan sesuatu 

yang baru, Restorative justice adalah suatu bentuk keadilan yang mengedepankan 

keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, baik 

korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah 

tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, dengan orientasi 

untuk memperbaiki, menciptakan rekonsiliasi dan memuaskan semua pihak. 

Sebagaimana diversi, keadilan restorative dilakukan di luar proses formal melalui 

pengadilan untuk mewujdkan penegakan hukum dan keadilan secara benar.
35

 

Para pengamat dan praktisi yang membahas tentang restorative justice 

menyimpulkan selama ini korban secara esensial tidak diikut sertakan dalam 

proses peradilan pidana tradisional. Para korban hanya dibutuhkan sebagai saksi 

jika diperlukan, tetapi dalam kebijakan pengambilan keputusan mereka tidak 

dilibatkan sama sekali. Pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh hakim 

berdasarkan pemeriksaan selama proses pengadilan. bagi pelaku keterlibatan 

mereka dalam pengadilan hanya bersifat pasif saja, kebanyakan peran dan 

partisipasi mereka diwakili dan disuarakan oleh pihak pengacaranya.
36

 Praktek 
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36

 Saifalullah. Reflexy Sosiologi Hukum. Bandung : Refika Aditana. 2007. Hlm 26. 
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pelaksanaan victim offender maditation didapatkan perlakuan dan peran serta yang 

berbeda dengan peradilan tradisional. Perlakuan tersebut adalah peran serta 

korban yang terlibat langsung dalam pembuatan kesepakatan hukuman, sehingga 

dapat menentukan hasil keputusan yang terjadi. Dalam proses victim offender 

maditation bukan hanya korban yang menjadi fokus peran, tetapi pelaku juga 

dilibatkan secara langsung dan dapat berperan dalam perumusan keputusan 

sehingga teraprestasi secara nyata dan langsung.
37

 

Menurut pandangan konsep restorative justice penanganan kejahatan yang 

terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan 

tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep restorative justice di bangun 

berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus 

dipulihkan kembali baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian 

maupun yang di tanggung oleh masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat 

sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan 

yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pemberian 

penghargaan dan penghormatan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku 

melakukan pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. 

Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial 

atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan 

bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. 

Pergeseran pemikiran dari model penghukuman tradisional adalah dengan adanya 

model penghukuman yang memberikan keadilan, terutama keadilan yang 

diarahkan pada keadilan masyarakat. Hal ini merupakan suatu titik awal atau 
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dasar lahirnya restorative justice di negara manapun. Adanya pergeseran 

pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak 

telah terjadi suatu upaya untuk memberikan perhatian dan pemahaman terhadap 

penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan tercapainya 

keadilan untuk semua pihak yang terkait dalam tindak pidana.
38

 Penyelesaiaan 

musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi indonesia, bahkan hukum adat di 

Indonesia tidak membedakan penyelesaiaan perkara pidana dan perdata, semua 

perkara diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan 

keseimbangan atau pemulihan keadaan. 
39

 

 

b. Tujuan Restorative Justice  

 

Pendekatan restorative justice telah menjadi model dominan dari sistem 

peradilan pidana anak dalam kebanyakan sejarah manusia. Penyelesaian perkara 

pada umunya merupakan penerapan ganti rugi oleh pelaku dan keluarganya 

kepada korban atau keluarganya untuk menghindari konsekuensi dari balas 

dendam. Model penyelesaian restorative justice merupakan suatu proses di luar 

peradilan formal. Penanganan yang dijalankan dengan memperhitungan pengaruh 

yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarkat. Konsep ini di mulai dan 

berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan melawan orang 

atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran/pengrusakan terhadap 

suatu norma hukum yang berlaku. 

Adapun tujuan dari restorative justice adalah sebagai berikut; 

1. Mempertemukan pihak korban, pelaku dan masyarakat dalam satu pertemuan;  

                                                 
 
39
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2. Mencari jalan keluar terhadap penyelesaian;  

3. Memulihkan kerugian yang telah terjadi. 
40

 

 

Restorative justice bertujuan memulihkan harmoni atau keseimbangan saja 

tidak cukup, oleh karena itu memulihkan keseimbangan secara moral antara 

pelaku dan korban yang ada sebelumnya adalah keseimbangan yang pantas. Lebih 

lanjut ia mengatakan bahwa sebagai konsep pemidanaan tentunya tidak hanya 

terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materil). Mengacu pada 

pendapat di atas tersebut, bahwa restorative justice merupakan jalan alternatif 

dalam menyelesaikan permasalahan di dalam hukum pidana khusunya tindak 

pidana anak. Dalam hal ini memulihkan suatu keadaan, baik bagi korban, pelaku 

dan anggota masyarakat karena terjadinya suatu kejahatan.
41

  

Restorative justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik 

secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak 

hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya tidak 

diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa 

menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan 

pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas 

penerapan sistem peradilan pidana anak dengan pemenjaraan yang dianggap tidak 

efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam 

konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja 

menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi 

keluarga dan sebagainya.
42
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Dalam restorative justice metode yang dipakai adalah musyawarah 

pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, 

ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana 

tindak pidana dengan pelaku tindak pidana tersebut terjadi. Dengan adanya 

dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar Sistem 

Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak 

bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab 

dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat. Proses restorative justice 

pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju 

penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari 

bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan 

untuk mencapai mufakat.
43

 

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan 

yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, 

dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi 

ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga 

dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk 

mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki 

kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, membayar 

biaya pengobatan, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.
44

 Pendekatan 

restorative justice memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku 

kejahatan. Di samping itu, pendekatan restorative justice (Keadilan Restoratif) 
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membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa 

yang akan datang.
45

 

Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan 

dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau 

masyarakat dan bukan kepada negara. restorative justice (Keadilan Restoratif) 

menumbuhkan dialog antara  korban dan  pelaku  akan menunjukkan tingkat 

tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. 

Konsep restorative justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. 

Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada 

pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang 

menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan 

mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan 

masyarakat bila diperlukan. 

Di Indonesia, kepentingan korban telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut  

Umum sehingga korban tidak diikutsertakan secara aktif dalam proses peradilan. 

Menurut penulis, jika  teori “restorative justice” hendak diterapkan dalam 

peradilan di Indonesia, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: 

1. korban atau keluarga korban harus dilibatkan secara aktif sehingga 

pendapatnya berpengaruh terhadap tuntutan dan putusan pengadilan; 

2. ada peran dari pihak ketiga yang mendorong proses perdamaian antara 

korban/keluarga korban, pelaku/ keluarga pelaku, serta masyarakat yang 

diwakili oleh tokoh masyarakat; 
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3. ditentukan batasan-batasan dan jenis tindak pidana apa saja yang bisa 

diberlakukan “restorative justice”. 

4. ada payung hukum/ peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan 

tegas mengatur tentang “restorative justice”.
46

 

 

Bahwa di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan anak yang berhadapan dengan 

hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban 

tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan anak yang 

berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah 

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun 

yang diduga melakukan tindak pidana maka untuk itu perlu diberlakukan diversi 

yaitu diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan 

pidana ke proses di luar peradilan pidana. Agar tercapainya Keadilan Restorative 

adalah 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.
47

 

Pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan diversi yang 

dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan 

sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara 

wajar. oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka 
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mewujudkan hal tersebut. proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan 

restorative, baik bagi anak maupun bagi korban. keadilan restorative merupakan 

suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana 

tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban 

untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, 

anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan 

menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. dari kasus yang muncul, 

ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga anak korban 

dan/atau anak saksi juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Khusus mengenai sanksi 

terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang 

masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, 

sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 

dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. mengingat 

ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi pelindungan terhadap anak, perkara 

anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana 

anak yang berada di lingkungan peradilan umum. proses peradilan perkara anak 

sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat 

khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, 

para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses 

penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan 

pendekatan Keadilan Restoratif.
48
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B. Konsep dan Tujuan Diversi 

a. Konsep Diversi  

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan 

kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk 

melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem 

peradilan pidana anak, 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 di anggap 

lebih baik untuk anak. Berdasaran pikiran tersebut, maka lahirlah konsep 

diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.  

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau 

pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Petugas 

harus menunjukan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan 

persuasif dan menghindarkan penangkapan dengan menggunakan tindakan 

kekerasan dan paksaan  untuk melaksanakan diversi. 

Konsep diversi dimulai dengan pendirian peradailan anak pada abad ke-19 

yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar 

anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa, prinsip utama 

pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal 

dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. 

Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukan pentingnya ketaatan kepada 

hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif 
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dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekersaan dan 

pemaksaan.
49

 

Secara umum diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang 

diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa 

syarat. Penanganan anak pelaku delinkuen sebagaimana dikehendaki dalam 

Commentary Rule 11 Resolusi PBB 40/33, UN Standard Minimum Rule for the 

Administration of Juvenile Justice. Diversi sangat penting untuk diperhatikan 

dalam penanganan anak pelaku delinkuen, diversi dapat menghindarkan anak dari 

proses stigmatisasi yang lazimnya terjadi dalam proses pemidanaan anak lewat 

sistem peradilan pidana anak.
50

 

 

Adapun beberapa bentuk–bentuk diversi yaitu sebagai berikut:  

1) Non intervensi  

2) Peringatan informal  

3) Peringatan formal  

4) Mengganti kesalahan dengan kebaikan/restitusi  

5) Pelayanan masyarakat
51

 

Pengalihan apapun yang melibatkan perujukan kepada pelayanan–pelayanan 

masyarakat atau pelayanan lain akan memerlukan persetujuan remaja itu, atau 

orang tua walinya dengan syarat keputusan merujuk perkara tersebut tergantung 

pada kajian dari pihak berwenang yang berkompeten atas permohonan tersebut. 

Menurut standard Internasional diversi dapat dilakukan pada setiap tahapan proses 
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peradilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan, 

dan pelaksanaan putusan hakim, namun dalam ketentuan hukum di Indonesia, 

pelaksanaan diversi dilakukan dari tingkat penyidikan artinya merupakan 

kewenangan dari kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, atau Lembaga 

pemasyarakatan sudah ada yang mengaturnya yaitu Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini 

yang harusnya mulai dipikirkan oleh pemerintah agar penerapan diversi ini dapat 

berjalan dalam semua tahap proses peradilan.  

Keberadaan diversi ini sangat diperlukan, sebab melalui diversi tersebut 

proses pidana gugur dan criminal track–record anakpun serta stigmatisasi anak 

tidak terjadi. Upaya diversi dapat dilaksanakan pada semua tingkat peradilan 

dengan tujuan membebaskan tersangka anak, atau pun melakukan pengalihan 

dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. 

b. Prinsip Diversi  

 

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku 

dari sistem peradilan pidana anak. Diversi dilakukan untuk memberikan 

perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak 

menjadi pelaku kriminal dewasa. 

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan 

hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama di 

samping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri, diversi 

tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi diversi merupakan 

cara baru menegakkan keadilan dalam masyarakat. Pelaksanaan diversi 

menghindarkan penggunaan unsur pemaksaan untuk membuat orang mentaati 
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hukum, artinya prinsip keadilan di junjung tinggi dalam penegakan hukum tidak 

terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi yang dilaksanakan
52

. Keadilan 

dan konsep diversi merupakan upaya mendapatkan nilai kejujuran, perlakuan 

yang sama terhadap semua orang dan menuntut petugas tidak membeda-bedakan 

orang dengan tindakan yang berbeda. Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan 

keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pelaksanaan 

pidana.
53

 

Sebagaimana kita ketahui bahwa 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 dimiliki yang ditentukan oleh undang-undang. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah pekara tersebut 

diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan 

berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus 

dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal 

tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah 

pihak di mana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak 

pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang 

menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, di 

mana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi 

dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih 

dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.
54
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Dunia hukum dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami perubahan 

cara pandang penanganan anak yang melakukan kenakalan dan perbuatan 

melanggar hukum. Banyak negara yang mulai meninggalkan mekanisme 

peradilan anak yang bersifat represif dikarenakan kegagalan sistem tersebut untuk 

memperbaiki tingkah laku dan mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan 

oleh anak.
55

 

Para pakar hukum dan pembuat kebijakan mulai memikirkan alternatif 

solusi yang lebih tepat dalam penanganan anak dengan memberikan perhatian 

lebih untuk melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, 

berbeda dengan cara penanganan orang dewasa. Hal ini dikarenakan peningkatan 

kesadaran bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa. Masa anak-anak adalah 

periode yang rentan dalam kondisi kejiwaaan di mana anak belum mandiri, belum 

memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara 

utuh, dengan kata lain keadaan psikologinya masih labil, tidak independen, dan 

gampang terpengaruh. Kondisi demikian menyebabkan adanya suatu perbuatan 

yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh 

anak itu sendiri, karena anak sebagai pelaku bukanlah sebagai pelaku murni akan 

tetapi juga sebagai korban. Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem 

peradilan anak jika ada yang lebih baik demi kepentingan terbaik bagi anak untuk 

menangani perbuatan anak yang melanggar hukum.
56
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c. Tujuan Diversi  

 

Tindakan kekerasaan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan 

sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan 

kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversi. Tujuannya 

menegakan 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 

sebagai usaha mengajak masyarkat untuk taat dan menegakan hukum Negara, 

pelaksanaanya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama di 

samping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana 

seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak 

bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha 

memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati 

hukum.
57

 

Prinsip keadilan tetap di junjung tinggi dalam penegakan hukum tidak 

terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan 

menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas 

dituntut tidak membeda-bedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan 

berbeda. Pelaksanaan diversi bertujan mewujudkan keadilan dan penegakan 

hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.
58

 

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 
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memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak 

pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.
59

 

Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk 

mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau 

kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model 

informal yang tidak meletakan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi 

memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk berdamai) 

keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, 

penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks 

variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan 

dalam pelaksanaan diversi. Kunci kemampuan sebuah organisasi dapat 

mengontrol perilaku anggotanya dengan mengawasi jalannya aturan dan praktek 

pelaksanaanya agar tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau sebagain dari 

masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan.
60

 

Diversi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih 

baik bagi para pelaku kejahatan, ide diversi sebagai bentuk pengalihan atau 

penyimpangan kenakalan anak dari proses peradilan konvensional ke arah 

penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan dan diversi 

dilakukan untuk menghindari anak pelaku dari dampak negatif praktek 

penyelenggaraan peradilan anak. 

Program diversi memberikan keuntungan pada masyarakat dalam 

penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku yang menyimpang. 

Penanganan awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang 
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dikeluarkan oleh penegak hukum setempat, manfaat pelaksanaan program diversi 

bagi pelaku anak, dapat ditemukan sebagai berikut; 

1. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas 

mungkin 

2. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban 

dan masyarakat 

3. Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-

hari 

4. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk 

bertanggungjawab 

5. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban 

6. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan 

pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus 

tersebut 

7. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar 

tetap bersih atas catatan kejahatan 

8. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara 

9. Pengendalian kejahatan anak/remaja
61

 

Di Indonesia, tujuan diversi untuk menghindari penahanan, menghindari cap 

jahat/label sebagai penjahat, untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, 

agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya, untuk mencegah pengulangan 

tindak pidana, untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi 

korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal, program diversi akan 

menghindari anak mengikuti proses-proses sistem peradilan anak. Langkah lanjut 

akan program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan 

impikasi negatif dari proses peradian tersebut.
62
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C.Tinjauan Tenatang Anak  

 

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya 

menjelaskan anak adalah merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa 

yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan pasal 1 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di 

dalam kandungan.
63

 

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi 

menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum islam dan hukum adat 

sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari 

usia anak.
64

 Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai 

tingkat kedewasaan. Hukum islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-

tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya 

seseorang dinyatakan dewasa sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki 

tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam 

hukum islam. 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (1) dan (2) dijelaskan  bahwa  "anak 

yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, 

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

pidana dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum 

yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 
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tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan 

tindak pidana. 

Hukum Perdata nasional memberikan pengertian sendiri tentang anak 

dengan istilah "belum dewasa" dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang 

tua dan perwalian. Seperti dalam Pasal 330 KUHPerdata mengatakan bahwa 

orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua 

puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah. Pengertian yang di 

maksud sama halnya dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi, 

Hukum Adat, dan Hukum Islam. Pengertian tentang anak diletakkan sama makna 

dengan mereka yang belum dewasa, dan seseorang yang belum mencapai usia 

batas legitimasi hukum (21 Tahun) sebagai subjek hukum atau layaknya subjek 

hukum normal yang ditentukan oleh perundang-undangan.
65

 

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1974 mengenai Perkawinan mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin 

apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah 

mencapai 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat 

dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri. Namun disayangkan, dalam 

prakteknya terdapat kesulitan menentukan usia ini, sebab tidak semua orang 

mempunyai Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir.
66

 Akibatnya ada kalanya 

menentukan usia ini dipergunakan Raport, Surat Baptis atau Surat Keterangan dari 

Kepala Desa atau Lurah saja. Karenanya kadang kala terdapat kejanggalan, anak 

berbadan besar lengkap dengan kumis dan jenggotnya tapi menurut keterangan 
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usia masih muda. Bahkan terkadang orang yang terlibat kasus pidana membuat 

keterangan dia masih anak-anak sementara usia sudah dewasa dan sudah kawin.
67

 

Pengertian anak menurut Hukum Pidana lebih mengutamakan pemahaman 

terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki 

substansi yang lemah (kurang) dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek 

hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana 

layaknya seorang subyek hukum yang normal. Pengertian ini menimbulkan aspek 

hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang 

(kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung 

jawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa 

depan yang lebih baik. Dalam KUHPidana Pasal 45 mendefinisikan anak yang 

belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, 

apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si 

tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya 

dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya 

diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.
68

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak juga memberikan pengertian mengenai anak pada Pasal 1 

ayat (2) yang berbunyi  "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 

(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Sedangkan pada Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak 

memberikan pengertian anak secara umum, namun pada Pasal 1 ayat (8) langsung 

memberikan pengertian mengenai anak didik pemasyarakatan yang terdiri dari :  
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a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani 

pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak paling lama sampai umur 

18 (delapan belas) tahun; 

b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan 

pada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama 

sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;  

c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 

memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak paling 

lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
69

 

 

Sesuai pembagian pengertian anak didik pemasyarakatan tersebut maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pengertian anak sesuai Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang 

masih di bawah dan sampai dengan umur 18 tahun dan belum pernah menikah. 

Hal tersebut juga didasarkan atas ketentuan dalam LAPAS Anak bahwa hanya 

menampung narapidana dengan batas usia maksimal 18 tahun, apabila narapidana 

telah melewati usia tersebut maka ia harus dipindahkan ke LAPAS Pemuda.  

Beberapa pengertian mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak, yaitu sebagai berikut: 

 a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 

angka (2) menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 

(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin  

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.  
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Pasal 1 angka (1) menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal 

telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 

belas) tahun dan belum pernah kawin  

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  

Pasal angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di 

bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya  

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  

Pasal 1 angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  

Pasal 1 angka (3), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang Berkonflik dengan Hukum 

yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 

tindak pidana.  

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa 

harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai 

manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak 

asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-

Hak Anak. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah masa depan 

bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas 
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kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari 

tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.  

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan khusus adalah 

perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang 

melakukan tindak pidana, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang 

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak 

yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak 

korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan 

anak korban perlakuan salah dan penelantaran.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, 

pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara 

terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan itu harus 

berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, 

baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk 

mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, 

tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai 

Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan 

negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak 

dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. 
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Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan 

komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan 

asas-asas yaitu:  

a. Nondiskriminasi;  

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;  

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;  

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.  

 

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, memerlukan peran 

masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, 

lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia 

usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Hak-hak anak di dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai 

berikut:  

(a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002).  

(b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).  

(c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan 

orang tua (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).  
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(d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh 

oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat 

menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak 

tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh 

orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).  

(e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002).  

(f) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 

bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh 

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga 

berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002).  

(g) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya 

demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan 

(Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).  

(h) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul 

dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, 

bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002).  
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(i) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan 

sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002).  

(j) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana 

pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 

perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, 

kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah 

lainnya. Setiap orang yang melakukan segala bentuk perlakuan itu dikenakan 

pemberatan hukuman (Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002).  

(k) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada 

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah 

demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 

14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).  

(l) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan 

dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam 

kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur  kekerasan; 

dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002).  

(m) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak 

untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, 

atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum 
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yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 Ayat 

(1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).  

(n) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan 

perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; 

memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap 

tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan 

di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup 

untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual 

atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 Ayat (1) dan 

(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).  

(o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002).  

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan suatu bidang pembangunan 

nasional, di mana semangat yang dikembangkan bahwa melindungi anak adalah 

melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat Pembangunan 

Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. 

Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan 

pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan 

menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan 

hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan hukum itu sendiri.  

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan 

perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana 
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anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai 

berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan 

terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk 

yang dilayani kerena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan 

perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, 

pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi 

dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang 

diberikan. 

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan 

masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan 

yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, 

melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau 

mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan 

sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/ waktu penahanan, 

hakuntuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan 

Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan 

perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, 

hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemerisaan dan penuntutan, hak 

untuk didampingi oleh penasehat hukum.  

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk 

memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak 

untuk menerima surat penggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 

ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 hurub b 

KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 
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177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan 

saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 ayat (4) KUHAP). 

Bahwa di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak 

yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, 

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

pidana. Dalam pasal 1 ayat 3, pasal 1 ayat 4 dan pasal 1 ayat 5 Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 

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

18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang 

menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak 

yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, 

mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana sedangkan 

anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak adalah anak 

yang belum berumur 18 (delapan) belas tahun yang dapat memberikan keterangan 

guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri  

maka untuk itu perlu diberlakukan diversi. 

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan 

pidana ke proses di luar peradilan pidana. Serta dalam pasal 1 ayat 6 Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak disebutkan juga bahwa tercapainya Keadilan Restoratif adalah 

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga 
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pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari 

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan 

semula, dan bukan pembalasan. 

 

 

D.Tindak Pidana   

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-

undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. 

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan 

perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.
70

 Tindak pidana adalah 

perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur 

kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana 

penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum. 
71

 

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar sebagai berikut antara lain  

a) Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam 

Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu 

bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II 

dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum 

pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.  

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel 

Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil 

adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu 

adalah melakukan perbuatan tertentu. Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. 
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Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang 

dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 

dipertanggung jawabkan dan dipidana. 
72

 

c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana 

sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). 

Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain 

sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja 

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja 

melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika 

ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, 

contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.  

d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif 

juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya 

diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya 

Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana 

pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana 

murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang 

pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam 

Pasal 224,304 dan 552 KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana 

yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara 

tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan 

dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui 

bayinya, sehingga anak tersebut meninggal.  
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Dari berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana 

hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata strafbaarfeit 

dalam bahasa Belanda. Kata strafbaarfeit kemudian diterjemahkan dalam 

berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk 

menerjemahkan kata strafbaarfeit oleh sarjana Indonesia antara lain : tindak 

pidana, delict, dan perbuatan pidana. 

Dalam Tesis ini penulis juga melihat perlunya dicantumkan pengertian dari 

tindak pidana itu sendiri, berikut ini beberapa pengertian tindak pidana dari 

beberapa pakar. Menurut Pompe bahwa ada 2 (dua) macam definisi tindak pidana 

yaitu :  

Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang 

diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat 

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. 
73

 

Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh 

undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (handeling) dan pengabaian 

(nalaten); tidak berbuat ; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa 

keadaan merupakan bagian suatu peristiwa. Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan 

S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu : 

a. Subjek;  

b. Kesalahan;  

c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;  

d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan 

terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;  

e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).
74
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a. Pengertian Pelanggaran  

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat 

dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah 

tersebut pada hakikatnya tidak memiliki perbedaan yang tegas karena keduanya 

sama-sama delik atau perbuatan yang boleh di hukum.  

Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut Memorie Van 

toelichting (pada Wetboek Van Straafrecht di negeri Belanda) merupakan 

pembagian asasi, bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan 

pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang di sebut delik hukum dan apa 

yang di saebut delik undang-undang. Kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan 

ciri-ciri atau sifat. Suatu perbuatan merupakan delik hukum bila perbuatan itu 

bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari 

rakyat, terlepas dari apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam 

undang-undang pidana. Sedangkan delik undang-undang adalah perbuatan yang 

bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang 

pidana, terlepas dari apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak dengan 

kesadaran hukum masyarakat.
75

 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka pengertian 

pelanggaran adalah : 

a. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan 

dalam undang-undang pidana;  
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b. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik 

perbuatannya maupun hukumannya.  

E.Pelanggaran Lalu Lintas/ Kecelakaan Lalu Lintas  

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu pelanggaran terhadap ketentuan 

perundang - undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku, yang dilakukan 

oleh seseorang dijalan baik dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak 

bermotor, maupun pejalan kaki sedemikian rupa sehingga mudah untuk 

dibuktikan.  

Kata “Lalu lintas” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah lintas adalah 

berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perjalanan dijalan dan sebagainya, serta 

perhubungan antara sebuah tempat tinggal dan lainnya (dengan jalan pelayaran, 

udara, darat, dan sebagainya). Sedangkan pengertian Lalu lintas dalam Pasal 1 

angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan yaitu gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas 

jalan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian lalu lintas dalam arti luas adalah 

hubungan antara manusia dengan ataupun tanpa disertai alat penggerak dari satu 

tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya. Seperti 

dipahami bahwa sebenarnya seorang pengemudi kendaraan bermotor tidak 

menginginkan terjadinya gangguan kendaraan selama perjalanan. Apakah 

gangguan ringan, seperti mogok sampai gangguan yang terberat. Selain si 

pengemudi tersebut yang akan mengalami keterlambatan sampai ketujuan, 

gangguan tersebut dapat juga mengakibatkan timbulnya pelanggaran atau 

kemacetan lalu lintas. 
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Pelangggaran yang dimaksud diatas tersebut adalah sebagai mana diatur 

dalam Pasal 105 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu lintas dan Angkutan adalah:  

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :  

a. Berperilaku tertib; dan/atau;  

b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan 

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan 

kerusakan jalan.  

Maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau 

tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya.  

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pengemudi menurut Pasal 106 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan adalah :  

a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib 

mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan konsentrasi;  

b. Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib mengutamakan 

keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.;  

c. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mematuhi 

ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan;  

d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib 

mematuhi ketentuan :  

1) Rambu perintah atau rambu larangan :  

2) Marka jalan ;  
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3) Alat pemberi isyarat ;  

4) Gerakan lalu lintas ;  

5) Berhenti dan parkir ;  

6) Peringatan dengan bunyi dan sinar ;  

7) Kecepatan maksimal atau minimal ; dan/ atau  

8) Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.  

e. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan setiap orang yang 

mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukan :  

1) Surat tanda Nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan 

bermotor ;  

2) Surat izin mengemudi ;  

3) Bukti lulus uji berkala ; dan / atau  

4) Tanda bukti lain yang sah.  

f. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau yang 

lebih dijalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan 

sabuk keselamatan;  

g. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berada 4 atau lebih 

yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dijalan dan penumpang yang 

duduk disampingnya wajib mengenkan sabuk keselamatan dan mengenakan 

helm yang memenuhi standar Indonesia;  

h. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor 

wajib menggunakan helm yang memenuhi standar Indonesia; 

i. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan 

tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain 
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yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. 

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sangat sulit di prediksi kapan 

dan di mana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, 

cidera, ataupun  Kecacatan tetapi dapat mengakibatkan kematian. Kasus 

kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan 

panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.  

Berdasarkan defenisi tentang kecelakaan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan 

kejadian yang tidak disangka-sangka atau diduga dan tidak diinginkan disebabkan 

oleh kendaraan bermotor, terjadi di jalan raya, atau tempat terbuka yang dijadikan 

sebagai sarana lalu lintas seerta mengakibatkan kerusakan, luka-luka, kematian 

manusia dan kerugian harta benda.  

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut jumlah kendaraan yang terlibat 

digolongkan menjadi:  

a) Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan 

bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak 

pohon, kendaraan tergelcincir, dan terguling akibat ban pecah.  

b) Kecelakaan ganda, yaitu yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu 

kendaraan bermotor atau dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di 

waktu dan tempat yang bersamaan.  

Karakteristik kecelakaan menurut jenis tabrakan dapat diklasifikasikan:  

a. Rear-Angle (RA), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang 

berbeda namun bukan dari arah yang berlawanan.  

b. Rear-End (RE), kendaraan yang menabrak kendaraan lain yang bergerak 

searah.  
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c. Sideswipe (Ss), kendaraan yang bergerak yang menabrak kendaraan lain dari 

samping ketika kendaraan berjalan pada arah yang sama atau pada arah yang 

berlainan.  

d. Head-On (Ho), kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berlawanan namun 

bukan Sideswipe, hal ini sering disebut masyarakat luas suatu tabrakan dengan 

istilah adu kambing.  

e. Backing, tabrakan yang terjadi pada saat kendaraan mundur dan menabrak 

kendaraan lain ataupun sesuatu yang mengakbiatkan kerugian.  

Dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas dapat menimpa sekaligus 

atau hanya beberapa hanya di antaranya. Berikut kondisi yang digunakan untuk 

mengklasifikasikan korban lalu lintas yaitu:  

a. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan lalu lintas yang dipastikan 

meninggal dunia akibat kecelakaan laulintas dalam jangka paling lama 30 hari 

stelah kecelakaan tersebut.  

b. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat 

tetap atau harus dirawat di inap di rumah sakit dalam jangka lebih dari 30 hari 

sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan cacat tetap jika sesuatu 

anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat 

pulih kembali untuk selama-lamanya (cacat permanen/seumur hidup).  

c. Luka ringan adalah korban yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan 

rawat inap atau harus diinap lebih dari 30 hari.  

  Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan 

berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek 
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adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum 

pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana 

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan 

politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu 

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.  

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan 

yaitu sebagai berikut:  

a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan 

pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan 

kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan 

yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-

undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik 

dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap 

Kebijakan Legislatif  

b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum 

pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai 

Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta 

menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh 

pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum 
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harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat 

dapat disebut sebagai tahap yudikatif.  

c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret 

oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana 

pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah 

dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah 

ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang 

telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu 

dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-

undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai 

keadilan suatu daya guna.  

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau 

proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas 

harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang 

bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Dalam 

rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang 

dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun 

non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang 

lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti 

akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk 

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan 

situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan 

hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu 
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penyelesaian dengan menghilangkan sebabnya dengan kata lain sanksi hukum 

pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi pengobatan simptomatik.  

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial 

(social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan sekaligus 

mencakup perlindungan masyarakat (social defence policy). Secara singkat dapat 

dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah 

“perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.  

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan 

(politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:  

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal  

Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana 

yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :  

(1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.  

(2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.  

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal  

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi 

penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun 

secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan 

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan 

yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus 

pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) karena ia 

hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (yaitu bagian dari politik 

hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik 
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sosial). Pendekatan kebijakan dan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila 

dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat 

dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa sanksi pidana. 

 

 Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan 

tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain 

yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan 

lalu lintas merupakan kejadian yang sangat sulit di prediksi kapan dan di mana 

terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cidera, ataupun  

Kecacatan tetapi dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit 

diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan 

banyaknya pergerakan dari kendaraan. Berdasarkan defenisi tentang kecelakaan 

bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak disangka-sangka atau 

diduga dan tidak diinginkan disebabkan oleh kendaraan bermotor, terjadi di jalan 

raya, atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas seerta 

mengakibatkan kerusakan, luka-luka, kematian manusia dan kerugian harta benda.  

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut jumlah kendaraan yang terlibat 

digolongkan menjadi:  

a) Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan 

bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak 

pohon, kendaraan tergelcincir, dan terguling akibat ban pecah.  

b) Kecelakaan ganda, yaitu yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu 

kendaraan bermotor atau dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di 

waktu dan tempat yang bersamaan.  
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Karakteristik kecelakaan menurut jenis tabrakan dapat diklasifikasikan:  

a. Rear-Angle (RA), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang 

berbeda namun bukan dari arah yang berlawanan.  

b. Rear-End (RE), kendaraan yang menabrak kendaraan lain yang bergerak 

searah.  

c. Sideswipe (Ss), kendaraan yang bergerak yang menabrak kendaraan lain dari 

samping ketika kendaraan berjalan pada arah yang sama atau pada arah yang 

berlainan.  

d. Head-On (Ho), kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berlawanan namun 

bukan Sideswipe, hal ini sering disebut masyarakat luas suatu tabrakan dengan 

istilah adu kambing.  

e. Backing, tabrakan yang terjadi pada saat kendaraan mundur dan menabrak 

kendaraan lain ataupun sesuatu yang mengakbiatkan kerugian.  

 

Dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas dapat menimpa 

sekaligus atau hanya beberapa hanya di antaranya. Berikut kondisi yang 

digunakan untuk mengklasifikasikan korban lalu lintas yaitu:  

a. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan lalu lintas yang dipastikan 

meninggal dunia akibat kecelakaan laulintas dalam jangka paling lama 30 hari 

stelah kecelakaan tersebut.  

b. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat 

tetap atau harus dirawat di inap di rumah sakit dalam jangka lebih dari 30 hari 

sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan cacat tetap jika sesuatu 
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anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat 

pulih kembali untuk selama-lamanya (cacat permanen/seumur hidup).  

c. Luka ringan adalah korban yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan 

rawat inap atau harus diinap lebih dari 30 hari.  

Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan 

berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek 

adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum 

pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana 

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan 

politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu 

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.  

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan 

yaitu sebagai berikut:  

a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan 

pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan 

kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan 

yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-

undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik 

dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap 

Kebijakan Legislatif  
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b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum 

pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai 

Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta 

menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh 

pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum 

harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat 

dapat disebut sebagai tahap yudikatif.  

c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret 

oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana 

pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah 

dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah 

ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang 

telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu 

dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-

undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai 

keadilan suatu daya guna.  Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat 

sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai 

tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang 

tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan 

pemidanaan. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana 

sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana 

pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan 

satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi 

kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan 
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pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan 

keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan 

suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebabnya dengan kata lain sanksi 

hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi pengobatan 

simptomatik.  

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial 

(social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan sekaligus 

mencakup perlindungan masyarakat (social defence policy). Secara singkat dapat 

dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah 

“perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.  

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan 

(politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:  

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal  

Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana 

yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :  

(1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.  

(2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.  

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal  

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya 

meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, 

namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya 

kejahatan Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan 
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pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan 

sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) 

karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (yaitu bagian dari 

politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan 

politik sosial). Pendekatan kebijakan dan nilai terhadap sejumlah perbuatan 

asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di 

masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa sanksi 

pidana.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Penerapan Restorative Justice terhadap anak yang melanggar Undang-

Undang Lalu Lintas dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar 

Lampung melalui proses diversi sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (7) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak yaitu proses di luar peradilan pidana melalui diversi. Kekuatan hukum 

yang dibuat antara para pihak dalam tindak pidana lalu lintas oleh anak di 

bawah umur berkaitan dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh 

Kepolisian, sehingga polisi berwenang untuk mengambil keputusan atau 

memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum 

atau perkara pidana yang ditanganinya, termasuk perkara pidana lalu lintas, 

selain itu sebagai perwujudan upaya diversi sebagaimana diamanatkan 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk 

mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di 

luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, 

mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung 

jawab kepada anak.  
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2. Faktor penghambat dalam penerapan Restorative Justice terhadap anak 

yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas karena dalam Faktor Perundang-

undangan (Substansi hukum), yaitu pengaturan mengenai kewenangan 

diskresi dalam Undang -Undang Kepolisian yang berpotensi disalahtafsirkan. 

Pasal 16 angka (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang menyatakan anggota kepolisian memiliki 

wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab; Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya 

jumlah anggota Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menangani perkara 

lalu lintas di seluruh Kota Bandar Lampung dan secara kualitas masih 

kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik Satlantas dalam 

menerapkan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana lalu lintas; Faktor 

masyarakat, yaitu ketidak lengkapan data dan informasi yang disampaikan 

oleh pelaku dan korban yang terlibat dalam perkara pidana lalu lintas, 

sehingga pelaku dan korban hanya memberikan data yang dianggap tidak 

berpotensi merugikan pihaknya; Faktor Kebudayaan, yaitu karakter personal 

pelaku dan korban serta keluarganya yang tidak mendukung penyelesaian 

perkara di luar peradilan atau perdamaian.   
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B. Saran  

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum disarankan terus 

meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sebagai pelaksana proses 

perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana lalu lintas, 

dengan cara terus mengasah potensi yaitu mengikuti berbagai pelatihan untuk 

menyesuaikan diri pada perkembangan teknik perdamaian. Hal ini penting 

dilakukan dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan perdamaian yaitu 

mencari penyelesaian atas perselisihan atau konflik yang terjadi di dalam 

kehidupan masyarakat.  

2. Kepolisian dalam proses mediasi disarankan untuk secara proporsional 

menempatkan diri sebagai pihak yang netral, sehingga tidak menimbulkan 

kesan adanya pemihakan terhadap salah satu pihak. Hal ini penting dilakukan 

agar proses perdamaian yang terjadi antara kedua belah pihak benar-benar 

dilandasi oleh maksud yang baik dan keinginan yang tulus dari kedua belah 

pihak, serta tetap berlandaskan pada rasa keadilan bagi masyarakat.  
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