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BAB II 

URGENSI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK 

PIDANA LALU LINTAS YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK 

Penerapan Mediasi Penal terhadap permasalahan perkara tindak pidana 

lalu lintas yang di lakukan oleh anak  karena kealpaan menyebabkan  matinya  

seseorang, hal tersebut menjadi penting karena pelakunya adalah seorang anak,  

anak harus mendapatkan perlindungan hukum secara khusus, mengingat anak 

sebagai generasi muda penerus bangga. 

Secara filosofis  mengapa perbuatan  tindak pidana lalu lintas yang 

lakukan oleh anak yang berdampak perbuatan pidana tersebut dalam 

penyelesaiannya harus di melalui mekanisme Mediasi Penal, dengan harapan 

untuk menghapus atau setidaknya mengurangi perlakuan diskriminatif di 

lingkungan anak yang telah melakukan perbuatan tindak pidana lalu lintas yang 

telah berusia lebih dari 12 Tahun dan berusia kurang dari 18 Tahun, guna dapat 

memenuhi prinsip keadilan yang berlandaskan nilai-nilai pancasila dan norma  

Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  serta dalam 

upaya memenuhi aspirasi kedua belah pihak sesuai dengan prinsip  hukum agar 

dapat mencapai tujuanya yaitu memberikan rasa keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan  bagi para pihak yang berperkara. 

 Anak harus mendapatkan kesamaan hak di depan hukum (equiliy before 

the low), tidak memandang status sosialnya harus dipersamakan dalam kewajiban 

dan kedudukannya. Bahwa  anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang 



114 

 

 

Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan 

untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan 

hukum secara khusus. Mengingat Indonesia juga merupakan Negara Pihak dalam 

Konvensi Hak-Hak Anak. 

Secara sosiologis berdasarkan data statistik Korps Lalu lintas Mabes 

Polri pada bulan Maret Tahun 2019 secara Nasional, ada 27 ribu sampai 30 ribu 

orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di jalanan, yakni 56,87  

persen melibatkan anak dan yang 24,43 persen di antarannya ialah kaum pelajar 

dan mahasiswa, selanjutnya menurut  data  dari Global Status Report on Road 

Safety Tahun 2013  yang menempatkan Indonesia sebagai Negara kelima tertinggi  

untuk angka kecelakaan lalu lintas di dunia.dan dalam praktek hukum di jumpai 

ketidak adilan terkait putusan  perkara tindak pidana lalu lintas yang di lakukan 

oleh anak  antara  si kaya dan si miskin, terdapat  dalam putusan perkara nomor 

123 Pid.Sus/2014 /PN. TIM  dan putusan perkara Nomor 105/Pid.Sus/2014/PTR.  

Secara tegas Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur 

secara khusus, bahwa setiap anak yang telah melakukan perbuatan tindak pidana 

akan di berlakukan upaya diversi akan tetapi  upaya diversi tersebut  faktanya  

hanya dapat di berlakukan pada : 

1. Anak yang telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan ancaman 

tujuh Tahun kurungan pidana penjara  ke bawah yang perbuatannya bukan 

bersifat pengulangan, selanjutnya di tulis jalur diversi. 

2. Anak  yang telah melakukan perbuatan tindak  pidana dengan ancaman 12 

Tahun kurungan pidana penjara ke bawah yang perbuatannya bukan 
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bersifat pengulangan, dan tidak mendapatkan fasilitas diversi selanjutnya 

di  tulis anak jalur non diversi satu. 

3. Anak yang telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan ancaman 

pidana 7 Tahun kurungan pidana ke bawah yang perbuatannya dalam 

katagori pengulangan dan residevis yang tidak mendapatkan fasilitas 

diversi  selanjutnya di tulis jalur non diversi dua. 

 Secara historis bahwa penerapan Mediasi Penal ternyata telah di terapkan 

oleh  nenek moyang kita telah, salah satu contoh  jika ada warganya terbunuh 

karena suatu peristiwa maka proses penyelesaiannya melalui musyawarah 

mufakat bahkan hingga saat ini warga yang berada Irian jaya tepatnya  suku dani 

ketika ada persoalan pembunuhan proses penyelesaiannya masih menggunakan 

hukum adat dengan cara upacara bakar batu, termasuk di wilayah Bali pedalaman 

proses penyelesaiannya melalui lembaga adat seperti terdapat pada budaya awik-

awik.  

Berdasarkan pendekatan perbandingan dengan negara Eropa seperti 

Belanda, Jerman, Polandia dll ternyata negara tersebut telah telah menerapkan 

penyelesaian perkara pidana anak menggunakan pendekatan Mediasi Penal maka 

ke depan seharusnya Indonesia juga harus menerapkan dan mengundangkan 

Mediasi Penal berbasis pancasilais sebagai aturan yang syah, dengan merevisi 

Undang - Undang Sistem Peradilan Anak. 

Adapun bentuk-bentuk Mediasi Penal ke depan yang dapat di tawarkan  

bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan matinya seseorang dapat 

di selesaikan melalui mekanisme  Mediasi Penal jika kurban, pelaku dan 
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masyarakat telah sepakat menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan 

dengan memberi kompensasi kepada pelaku berupa  ganti kerugian kepada kurban 

melalui keluarganya dengan tujuan untuk menciptakan keadaan seperti sedia kala, 

kerena tujuan utamanya adalah demi kepentingan anak di masa depan jauh lebih 

baik.   

Jadi pada posisi ini secara ontologi dan epistimologi saat perkara masih  

berada pada tingkat penyidikan, petuntutan pemeriksaan persidangan (pra 

putusan) dapat di lakukan upaya Mediai Penal  karena dari sisi kemanfaatnya akan 

jauh lebih besar, dengan harapan agar terciptanya harmonisasi sosial demi 

terciptanya kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang tertib. 

Kecelakaan lalu lintas dikelompokkan atas beberapa penggolongan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 229 UU LLAJ yaitu: 

a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yakni merupakan kecelakaan yang 

mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang; 

b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yakni kecelakaan yang mengakibatkan luka 

ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Luka ringan dimaksud adalah 

luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan 

perawatan inap dirumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka 

berat; kecelakaan lalu lintas berat, yakni kecelakaan yang mengakibatkan 

korban meninggal dan atau luka berat. luka berat dimaksud adalah yang 

mengakibatkan korban:  

1. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan 

bahaya maut;  
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2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau 

pekerjaan; 

3. Kehilangan salah satu panca indera;  

4. Menderita cacat berat atau lumpuh;  

5. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;  

6. Gugur atau matinya kandungan seseorang;  

7. Luka yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari tiga puluh hari. 

c. Kasus kecelakaan lalu lintas berat, yaitu yang mengakibatkan korban 

meninggal dunia sebagaimana disebutkan di atas, ternyata juga dapat 

diselesaikan dengan upaya Mediasi Penal.  

Mediasi Penal pada kasus kecelakaan lalu lintas yang korban dan 

tersangka masih punya hubungan keluarga namun korbannya meninggal dunia. 

Pelaksanaan Mediasi Penal dapat dilakukan pada kasus kecelakaan lalu lintas 

yang korbannya meninggal dunia dengan syarat bahwa ada perdamaian dan 

pernyataan tidak menuntut dari keluarga korban serta tersangkanya adalah 

keluarga kandung korban, misalnya korban adalah istrinya sedangkan tersangka 

adalah suaminya. 

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat 

pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang 

terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan 

semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Barang siapa yang 

menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti 
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dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Meskipun demikian 

berkembang pendapat yang pro dan kontra.  

Bagi pihak yang “pro” berpendapat, bahwa memang proses hukum harus 

tetap dilaksanakan dan harus ditegakkan tanpa pandang bulu (equality before the 

law). Perkara artis Saipul Jamil, yang saat itu mengemudikan kendaraan bersama 

istri dan saudara-saudaranya yang lain, karena kelalaiannya yang termasuk delik 

culpa/kealpaan yaitu pada saat mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan 

terjadinya kecelakaan dan berakibat meninggalnya sang istri, tetaplah harus 

diproses secara hukum. Sedangkan bagi  pihak yang “kontra” berpendapat, bahwa 

tidaklah mungkin Saipul Jamil sebagai suami dari (Alm) Virginia Anggraeni 

sampai tega atau dengan sengaja mencelakakan dengan tujuan agar dirinya atau 

bahkan istrinya sampai meninggal dunia. Saipul Jamil kemudian dituntut oleh 

Jaksa Penuntut Umum dengan 1,5 Tahun penjara dan oleh Pengadilan Negeri 

Purwakarta divonis 5 bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) Tahun.  

Atas perbuatannya pelaku dikenakan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ. 

Namun dikarenakan yang menjadi korban adalah istrinya sendiri, kemudian 

terhadap kasus tersebut, penyidik Satlantas Polres Probolinggo Kota melakukan 

upaya Mediasi Penal karena korban dan tersangka masih memiliki hubungan 

keluarga serta telah ada pernyataan dari pihak keluarga untuk tidak melanjutkan 

perkara tersebut. Pengadilan dan kepolisian juga bersikap berbeda dituntutnya 

pelaku yang walaupun masih mempunyai hubungan keluarga merupakan 

penerapan sistem hukum di Indonesia yang tidak membedakan pelaku tindak 
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pidana kecelakaan lalu lintas, mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak, serta 

pelaku pengendara anak anak bisa berbeda penerapan penegakan hukumannya.   

Fenomena yang terjadi di atas merupakan contoh kasus yang dalam 

penerapannya hanya mengutamakan legalitas formal dan cenderung 

mengesampingkan rasa keadilan dalam masyarakat. Sebenarnya dalam kasus 

kecelakaan lalu lintas yang korbannya masih mempunyai hubungan keluarga, 

maka seyogyanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan syarat bahwa 

korban dan tersangka tidak saling menuntut. Salah satu alternatif dalam 

penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka masih 

mempunyai status anak  adalah melalui mekanisme Mediasi Penal. 

Mediasi Penal sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana pada 

kasus kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka masih mempunyai 

hubungan keluarga, sangat diperlukan, dikarenakan :  

a. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;  

b. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, 

murah dan sederhana; 

c. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa 

untuk memperoleh keadilan, dan  

d. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian 

sengketa di samping proses menjatuhkan pemidanaan. Arah kebijakan hukum 

bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan 
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bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa 

depan.
108

 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, sistem hukum tiap negara dalam 

prakteknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara yang dapat 

menolaknya.
109

 Penyidik Polri sebenarnya dapat melakukan upaya penyelesaian 

perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak melalui Mediasi Penal. Polri 

memiliki kewenangan untuk menghentikan atau tetap melanjutkan suatu perkara 

dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. 

Payung hukum yang digunakan adalah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang 

berbunyi untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat 

bertindak menurut penilaiannya sendiri. Sedangkan di ayat (2)-nya, pelaksanaan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam 

keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Kewenangan ini dikenal dengan diskresi kepolisian yang dapat menjadi pintu 

masuk bagi Polri dalam melakukan Mediasi Penal terhadap perkara kecelakaan 

lalu lintas yang melibatkan anak. 

Sejak keluarnya Surat Kapolri Nomor : Pol. B/3022/XII/2009/SDEOPS 

tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative 

                                                           
108 DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice 

Di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Publishing, Jakarta, 2011, h. 80. 
109 Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan 

Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, h.1. 
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Dispute Resolution (ADR) meskipun sifatnya hanya sebagian saja. Prinsip 

Mediasi Penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa 

penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, baru dapat dilaksanakan 

apabila ada kesepakatan dari para pihak baik korban maupun tersangka atau pihak 

yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka tetap 

diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pihak Kepolisian dalam 

beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak  telah menerapkan 

Mediasi Penal. Penerapan dirasa efektif karena Mediasi Penal lebih 

mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan 

korban, sehingga tercapai win-win solution yang menguntungkan pelaku tindak 

pidana dan korbannya.  

Pentingnya Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar 

proses pengadilan adalah semata demi mewujudkan rasa keadilan. Pandangan 

sebagian masyarakat beranggapan bila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang 

melibatkan anak, maka hukuman bukan syarat mutlak yang harus dikenakan 

kepada si pelaku, karena ada cara penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan 

yang hidup di dalam masyarakat yakni upaya damai. Senada dengan itu, penyidik 

menerapkan Mediasi Penal apabila telah ada perdamaian antara pelaku dengan 

korban ataupun keluarganya. 

2.1. Hakekat Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas 

Yang dilakukan Oleh Anak 

Mediasi Penal (Penal Mediation) adalah salah satu alternatif 

penyelesaian perkara diluar pengadilan, yang dalam penyelesaian perkara perdata 
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pada umumnya disebut Alternative Dispute Rosolution (ADR). Mediasi Penal atau 

Mediation in Criminal Cases atau Mediation in Penal Matters, yang dalam bahasa 

Jerman disebut Der Aubergerichtliche Tataus-gleich (ATA), dalam bahasa Belanda 

disebut Strafbemiddeling dan dalam bahasa Prancis disebut De Mediation Penale, 

oleh karena Mediasi Penal penyelesaian perkara dengan jalan mempertemukan 

korban dengan pelaku kejahatan, maka Mediasi Penal ini sering dikenal dengan 

istilah ”Victim- Offender  Mediation”  (VOM), Täter-Opfer-Ausgleich  (TOA),  

atau Offender-victim Arrangement(OVA)
110

. 

Mediasi Penal dalam hukum pidana Islam dikenal dengan prinsip Ishlah 

yaitu penyelesaian konflik dengan proses dialog, hal ini pernah dilakukan 

Rasulullah, dalam sebuah riwayat, sebelum diangkat menjadi Rasul, Beliau 

menyelesaikan konflik antar kabilah di Mekkah lewat Mediasi pada peristiwa 

peletakan hajar aswad. Jarimah atau tindak pidana terhadap tubuh digolongkan 

dalam Jarimah Qisas Diyat. Qisas berasal dari bahasa Arab al-qisās yang berarti 

anyaf’alabil-fā’ilmi£lamāfa’ala1 atau melakukan seperti apa yang telah dilakukan 

oleh pelakunya. Sedangkan Diyat berasal dari bahasa Arab yaitu ad-diyat 

(singular) atau diyāt (plural) adalah bentuk ma¡dar (bentuk jadian) dari wadā yang 

berarti māyu’tain al-mālbadala an-nafs al-qatīl (harta yang diberikan sebagai 

ganti dari jiwa yang terbunuh). Qisas dilakukan terhadap pelaku pidana, Qisas 

dilaksanakan sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku terhadap korban. Adapun 

pembalasan terhadap Pelaku bisa hapus dengan ampunan dan merelakan, baik 

                                                           
110 Barda Nawawi Arief  II, Op.Cit .h. 2. 
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dengan syarat denda (diyat) maupun tidak disertai dengan denda dari keluarga 

korban
111

. 

Pada prinsipnya perkara-perkara pidana berdasarkan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia, tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, 

namun ada hal-hal khusus yang memungkinkan perkara-perkara pidana tersebut 

diselesaikan di luar pengadilan. Ini berarti Mediasi Penal secara yuridis belum di 

atur dalam sebuah perundang-undangan secara  jelas  namun sebenarnya  

mekanisme penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan telah diatur
112

, antara 

lain : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol : 

B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, perihal Penanganan 

Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR); Surat ini menjadi rujukan   

bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara-perkara Tindak Pidana Ringan, 

seperti Pasal 205, 302, 315,  352,  373,  379, 384, 407, 482, surat ini efektif 

berlaku jika suatu perkara masih dalam tahapan proses penyidikan dan 

penyelidikan. 

Beberapa point penekanan dalam Surat Kepolisian tersebut antara lain : 

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi 

kecil, penyelesaian dapat diarahkan  melalui  ADR; Penyelesaian kasus melalui 

ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun apabila tidak 

tercapai kesepakatan, harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang 

berlaku secara profesional dan proporsional;  Penyelesaian perkara melalui 

                                                           
111 Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam, Bina Ilmu, Surabaya, 1982, h. 

34. 
112 Barda Nawawi II, Loc.Cit. 
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ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh 

masyarakat sekitar; Penyelesaian perkara melalui ADR harus menghormati 

norma hukum sosial/adat serta memenuhi asas keadilan; Untuk  kasus yang  

telah diselesaikan melalui ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum 

lain. 

2. Delik yang dilakukan berupa “pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana 

denda”. Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran 

itu hapus, apabila Terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik 

pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah 

dilakukan.  Ketentuan dalam Pasal  82 KUHP  ini  dikenal  dengan  istilah  

”afkoop”  atau” pembayaran denda damai” yang merupakan salah satu alasan 

penghapus penuntutan. 

3. Tindak pidana dilakukan oleh anak dibawah usia 8 Tahun. Menurut Undang-

Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, batas usia 

anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8  Tahun 

dan belum mencapai 18 Tahun.  Terhadap   anak   di  bawah 8 Tahun, penyidik 

dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orangtua, wali (Pasal 5  

Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997). 

4. Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang 

memberi kewenangan kepada Komnas HAM (yang dibentuk berdasar Kepres 
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Nomor : 50 Tahun 1993) untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran 

HAM (lihat Pasal 1 ke-7; Pasal 76 :1; Pasal 89 :4 ;Pasal 96)
113

. 

Dengan demikian Mediasi Penal secara yuridis telah diatur meskipun 

belum secara komprehensif, namun aturan tersebut dapat berjalan secara efektif.  

Oleh   karenanya   perlu   dikembangkan  untuk   menyelesaikan perkara-perkara 

pidana lain yang menghendaki penyelesaian perkara di luar proses hukum secara 

cepat, efisien, biaya murah dan sederhana, serta terwujudnya rasa keadilan bagi 

para pihak yang berperkara. Perkembangan masyarakat menghendaki adanya 

pembaharuan hukum yang mengatur tentang penyelesaian perkara pidana diluar 

proses pengadilan, yang selama ini dinilai lama dan tidak memenuhi aspirasi rasa 

keadilan bagi para pihak yang berperkara. 

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, 

tubruk, landa. “Melanggar” artinya menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, 

melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak 

pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. 

Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang 

bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada Undang-Undang yang 

menentukan demikian. Jadi pelanggaran identik dengan adanya ketentruan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran 

bila tidak ada aturan ysng melarang.
114

 

                                                           
113 Wrendra Rona, Mediasi Penal Penerapan Restorative, http://sekolah paralegal. 

blogspot.co.id/2012/11/mediasi-penal-penerapan-restorative.html, diposting tanggal 9 November 

2012. 
114 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 71 
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Menurut Bawengan mengemukakan bahwa pelanggaran atau delik 

Undang-Undang adalah peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan dinyatakan 

oleh Undang-Undang sebagai hal yang terang atau pelanggaran merupakan 

perbuatannya oleh Undang-Undang dianggap sebagai suatu perbuatan yang 

bertentangan dengan ketertiban hukum. Jadi, pelanggaran adalah delik Undang-

Undang bukan delik hukum.
115

 

Di dalam hukum pidana terbagi atas dua jenis perbuatan yaitu kejahatan 

dan pelanggaran, kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan 

kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak 

mentaati aturan yang di tentukan oleh penguasa Negara. Tipe-tipe pelanggaran di 

dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, sebagai berikut:
116

 

a. Tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan 

umum; 

b. Tentang pelanggaran ketertiban umum; 

c. Tentang pelanggaran penguasa umum; 

d. Tentang pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan; 

e. Tentang pelanggaran terdahap orang yang memerlukan pertolongan; 

f. Tentang pelanggaran kesusilaan; 

g. Tentang pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan; 

h. Tentang pelanggaran jabatan; 

                                                           
115 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, h. 20. 
116 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 

208. 
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i. Tentang pelanggaran pelayaran. 

Menurut Nur Fitriani, secara kuantitatif pembuat Undang-Undang 

membedakan kejahatan dan pelanggaran, sebagai berikut : 

1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan 

kejahatan di Indonesia. Jika orang Indonesia yang melakukan delik di luar 

Negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka 

dipandang tidak perlu di tuntut. 

2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak pidana. 

3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung 

pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
117

  

Apapun alasan pembenar antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti 

jenis pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari 

ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, 

tetapi berupa kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi 

dengan ancaman pidana penjara. 

2.2. Implementasi Sistem Dua Jalur (Double Track System) Pada Proses  

Peradilan Anak 

Undang-Undang Nomor :  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak menganut double track system. Yang dimaksud 

dengan double track system adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi 

                                                           
117 Nur Fitriani, Penerapan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Menanggulangi Tindak pidana lalu lintas (Surabaya: 

Universitas Bhayangkara, 2011), h. 14. 
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pidana juga mengatur tindakan. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap 

anak Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya yaitu 

dengan Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana 

adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa 

pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari 

tindak pidana. Namun pada kenyataanya Hakim jarang menerapkan putusan 

doubloe track system. 

Dalam hukum positif di Indonesia sebenarnya telah diakui adanya sanksi 

selain pidana yaitu tindakan. Meskipun didalam KUHP Pasal 10 hanya mengatur 

single track system yaitu sanksi pidana saja. Ini membuktikan bahwa dalam UU 

Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat salah satu cara Mediasi Penal untuk 

menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Sanksi tindakan dalam 

UU Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 82 yaitu berupa 

pengembalian terhadap orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan 

dirumah sakit jiwa, kewajiban mengikuri pendidikan formal/pelatihan yang 

diadakan oleh pemerintah, perawatan di Lembaga Perlindungan Sanksi dan 

Korban (LPSK), pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak 

pidana. 

Ditinjau dari teori-teori pemidanaan, sanksi pidana lebih menekankan 

pasa unsur  pembalasan karena dengan beranggapan bahwa suatu pemidanaan 

dapat mencapai tiga hal, yaitu untuk melindungi tata tertib hukum, untuk 

mencegah orang tidak melakukan kejahatan dan untuk membuat orang jera 

melakukan kejahatan. Sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat mendidik, tidak 
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membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai 

adalah membuat  jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi 

tidak mampu untuk melakukan itu lagi. Singkatnya, sanksi pidana merupakan 

implementasi dari pengenaan sanksi pidana pada pelaku dan sanksi tindakan 

berorientasi pada keamanan dan perlindungan masyarakat. 

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya hakim 

dalam menangani perkara anak berhadapan dengan hukum diluar pengadilan 

ditekankan pada dua cara, yaitu : 

1. Keadilan Restoratif, yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana 

dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh 

masyarakat  untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan; 

Pasal 1 Angka (6). 

2. Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan 

pidana ke proses di luar peradilan pidana Pasal 1 Angka (7). Pada dasarnya, 

diversi ini dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 

perkara persidangan anak di sidang pengadilan dan dilaksanakan dalam hal 

tindak pidana yang dilakukan dengan diancam pidana penjara di bawah 7 

(tujuh) Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (recidives). 

Selain itu, hakikat pokok dilakukan diversi bertujuan untuk mencapai 

perdamaian antara pelaku dan korban di luar proses peradilan dengan tujuan 

untuk menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong 
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masyarakat untuk berpastisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada 

anak.   

2.2.1. Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas yang 

dilakukan Oleh Anak Dari Perspektif Fungsi dan Tujuan Hukum  

Hakekatnya tujuan hukum adalah suatu keadaan yang ingin dicapai oleh 

hukum itu sendiri, yakni demi tercapainya keseimbangan kepentingan-

kepentingan yang ada dalam kehidupan dan pergaulan di masyarakat, agar tidak 

terjadi suatu keadaan yang saling berbenturan yang mengakibatkan  terjadinya  

kekacauan. Agar  hukum   tersebut  dapat mencapai tujuannya maka diperlukan 

suatu fungsi dari hukum itu sendiri, untuk dapat menggerakkan manusia guna 

berinteraksi dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat 

melaksanakan fungsinya sebagai penggerak kehidupan, selain sebagai fungsi 

control masyarakat. 

Kaidah  hukum  berfungsi  untuk  mencegah  terjadinya  konflik 

kepentingan antara manusia yang satu dengan lainnya dalam tata pergaulan hidup 

di masyarakat. Fungsi hukum dalam hal ini untuk memberikan solusi/cara   

memecahkan  masalah bila   terjadi   konflik dalam masyarakat, berdasarkan 

norma (kaidah) yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Menurut Eddy OS. 

Hiariej: 

Fungsi umum  hukum  pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, 

sedangkan fungsi khusus hukum pidana selain melindungi kepentingan 

umum juga memberi kebebasan bagi negara dalam rangka menjalankan 

fungsi melindungi kepentingan hukum. Berkaitan dengan fungsi khusus 

hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang 
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melindungi tidak  hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan 

masyarakat dan kepentingan negara
118

. 

Fungsi hukum pidana yaitu untuk memberikan ketertiban pada  

masyarakat dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan umum. 

Jika terdapat pelanggaran terhadap kepentingan umum masyarakat dan atau 

individu, maka dalam batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang, negara 

dapat menjalankan alat-alat kekuasaannya untuk memberi perlindungan terhadap 

kepentingan hukum yang dilanggar. Dengan kata lain, fungsi hukum pidana 

memberi keabsahan kepada negara untuk menjalankan fungsi melindungi 

kepentingan umum. 

Tujuan hukum adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan fokus untuk menciptakan kerukunan 

dan perdamaian dalam hidup bersama. Artinya hukum dijadikan sarana untuk 

membuat lingkungan masyarakat lebih damai dan rukun.  

Penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang di lakukan oleh anak apabila 

telah ada upaya perdamaian dari para pihak untuk menghendaki adanya 

penyelesaian secara damai dengan landasab musyawarah mufakat adalah sebuah 

langkah yang bijak, mengingat penyelesaian dengan mekanisme Mediasi Penal.   

merupakan penyelesaian perkara yang sudah  dikenal oleh masyarakat Indonesia 

dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sehingga  dapat menciptakan 

                                                           
118 Hiariej,Op.Cit, h. 29. 
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rasa keadilan dan kepastian karena Pola Mediasi Penal berlandaskan pada nilai-

nilai Pancasila dan norma-norma dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 

1945 serta dapat mewujudkan azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya 

ringan. 

2.2.2. Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas yang 

dilakukan Oleh Anak Di Peradilan Umum dan Asas Peradilan 

Sederhana Cepat dan Biaya Ringan  

Penyelesaian perkara seharusnya diselesaikan berdasarkan asas peradilan 

sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR Jo 

Pasal 154 Rbg Jo Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 

Tentang  Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Perdata (KUHAP) angka (3) huruf e. Namun, sampai saat ini 

belum ada regulasi atau tolak ukur untuk menilai bagaimana menentukan bahwa 

suatu perkara telah diselesaikan oleh Pengadilan secara sederhana, cepat dan 

biaya ringan tersebut. 

Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang  Pokok Kehakiman tersebut, 

dinyatakan maksud dan tujuan dari azas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, 

yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara harus dilakukan secara efektif dan 

efisien, dengan biaya perkara yang terjangkau oleh masyarakat namun tidak 

mengurangi ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pemeriksaan tersebut. 

Dengan demikian azas tersebut dimaksudkan agar terhadap seorang Terdakwa 

tidak dilakukan pemeriksaan perkaranya secara berlarut-larut sehingga tidak 

segera memperoleh kepastian prosedural hukum,  proses penyelesaian perkara 
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yang berlarut-larut tersebut tentu saja akan menghabiskan biaya yang tidak 

murah. 

Penerapan azas ini  merupakan hal mendasar dalam pelaksanaan 

pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip kerja yang efektif 

dan efisien, maka Mahkamah Agung dalam fungsinya selaku Pembina dan 

Pengawas pelaksanaan proses peradilan badan-badan peradilan yang ada 

dibawahnya telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 

Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara dan Tingkat 

Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang memberikan pedoman batas 

waktu penyelesaian perkara dipengadilan yaitu   dalam waktu paling lama 5 

(lima) bulan untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan 3 (tiga) bulan untuk 

Pengadilan Tingkat Banding.  Surat Edaran tersebut juga menjelaskan apabila 

batas waktu yang diberikan tersebut terlampaui maka Ketua Pengadilan yang 

bersangkutan harus melaporkan hal tersebut beserta alasan-alasannya kepada 

Ketua Pengadilan diatasnya atau Ketua Mahkamah Agung. 

Dikaitkan dengan penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yag di 

lakukan oleh anak melalui mekanisme Mediasi Penal, yaitu merupakan  upaya 

penyelesaian perkara dengan mekanisme dialog atau perdamaian yang 

selanjutnya memberikan keputusan yang serta merta dan bersifat final adalah 

sejalan, senafas dan seirama dengan azas cepat, sederhana dan  murah, dengan  

cepat terselesaikannya  perkara  tersebut sudah barang tentu tidak akan memakan 

biaya yang mahal. Dan dengan cepat terselesaikannya suatu  perkara  maka para 

pihak dapat segera memperoleh kepastian hukum yang pasti. 
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Berdasarkan uraian tersebut diatas jika ada penyelesaian tindak pidana 

lalu lintas yang di lakukan oleh anak bila sudah ada upaya perdamaian atau para 

pihak menghendaki adanya penyelesaian secara damai adalah tepat jika 

diselesaikan dengan mekanisme Mediasi Penal. Penyelesaian tindak pidana di 

Peradilan umum melalui mekanisme Mediasi Penal merupakan penyelesaian 

perkara yang mendasari keadilan restoratif dan hal tersebut  melandasi nilai-nilai 

luhur bangsa sehingga akan dapat menciptakan rasa keadilan dan kepastian yang 

berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma dalam Undang-Undang 

Dasar Negara RI Tahun 1945 serta dapat mewujudkan azas peradilan yang cepat, 

sederhana dan biaya murah. 

2.3. Prinsip dan Penggunaan Program Keadilan Restoratif 

2.3.1. Konsep Keadilan Restoratif 

Keadilan Restoratif merupakan reaksi terhadap teori retributif yang   

berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada 

kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi 

pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam  hal  ini  

sanksi  pidana  lebih  menekankan pada unsur pembalasan (pengimbalan) yang 

sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan 

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, atau seperti 

dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana 

yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan 

bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori  

retributif  sanksi  pidana  tertuju  pada  perbuatan  salah  seorang lewat 
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pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi 

tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.
119

 Sanksi 

tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik
120 dan berorientasi pada perlindungan 

masyarakat.
121

 

Keadialan Restoratif oleh pendapat ahli hukum dilihat sebagai “a 

philosophy, a process, an idea, a theory and intervention”.
122 Keadilan Restoratif 

adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang 

disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Keadilan restoratif dilakukan  

melalui  proses  kooperatif  yang  melibatkan  semua  pihak (stake holders). Patut 

dikemukakan beberapa pengertian Keadilan Restoratif berikut ini : 

a. Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm 

caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through 

cooperative processes that include all stakeholders. (Keadilan restoratif 

adalah teori  keadilan  yang menekankan perbaikan kerusakan yang 

disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan 

melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang 

berkepentingan).
123

 

b. Restorative  justice is a valued-based  approach  to  responding  to 

wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the 

                                                           
119 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit 
120 Utrecht, E, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, (Surabaya: Pustaka Tinta 

Mas, 1994), h .360. 
121  Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke 

Reformasi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986),  h. 53. 
122 Kuat Puji Prayitno, Op. Cit 
123  http//:152.118.58.226-Powered by MamboOpen Source Generated: 7 Nopember, 

2008, 18:00. 
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person causing the harm, and the affected community. (Keadilan restoratif 

adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus 

keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat 

yang terkena dampak).
124

 

c. Howard Zehr:
125  Viewed through a restorative justice lens, “crime is a  

violation  of  people  and  relationships.  It  creates  obligations  to make 

things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a 

search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance. 

(Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran 

terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk 

memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam 

mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan). 

d. Burt Galaway dan Joe Hudson:
126   A definition of restorative justice 

includes the following fundamental elements :”first, crime is viewed primarily 

as a conflict between individuals that result in injuries to victims, 

communities, and the offenders themselves; second, the aim of  the  criminal  

justice  process  should be to create  peace  in communities by reconciling 

the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the 

criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, 

and their communities in order to find solutions to the conflict. (Definisi 

keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan 

                                                           
124 Kuat Puji Prayitno, Op.Cit. 
125  Howard Zehr, Changing lenses : A New Focus for Crime and justice, 

(Waterloo: Herald Press, 1990), h. 181. 
126 Ibid 
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dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan 

kerugian  pada   korban,   masyarakat,   maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan 

dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam 

masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian 

yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana 

memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan 

solusi dari konflik itu). 

e. Kevin  I.  Minor  dan  J.T.  Morrison:
127   Restorative  Justice  may  be 

defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the loses 

suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing 

parties. (Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan 

kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para 

korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling 

bertentangan). 

f. Tony Marshall:
128  Restorative justice is a process whereby all the parties 

with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how 

to deal with the offermath of the offense and its implications  for  the  

future.  (Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat 

dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan 

                                                           
127 Kevin Minor and J.T. Morrison, A Theoritical Study and Critique of Restorative 

Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice : International 

Perspectives, (Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996), h. 117. 
128 Tony Marshall, Restorative Justice : An Overview, (London: Home Office Research 

Development and Statistic Directorate, 1999), h. 8. 
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secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan 

implikasinya untuk masa depan). 

g. B.E. Morrison:
129  Restorative justice is a from of conflict resolution and 

seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the 

same time as being supportive and respectful of the individual. (Keadilan 

restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk 

menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, 

kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan 

menghormati individu) 

h. Muladi:
130 Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan 

atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, 

harapan, penyembuhan, dan “inclusivenes” dan berdampak terhadap 

pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum 

di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan 

untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus 

perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang 

sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku 

untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan 

                                                           
129 B.E. Morrison, The School System : Developing its capacity in the regulation of a 

civil society, in J.Braithwaite & H. Strang (Eds.), Restorative Justice and Civil Society, 

(Cambridge University Press, 2001), h. 195. 
130 Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59 dengan 

tema “Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta 25 April 2012. 
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korban,    melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, 

mendorong kerjasama dan reintegrasi. 

i. Bagir Manan:
131 Secara umum pengertian restorative justice adalah penataan 

kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun 

masyarakat. 

Di dalam proses restorative justice terkait erat dengan penerapan 

Empowerment, yang terdapat beberapa pengertian, diantaranya adalah:
132

 

a. Barton:   “the action of meeting, discussing and resolving criminaljustice 

matters in order to meet material and emotional needs. To him, empowerment 

is the power for poeple to choose between the different alternatives that 

available to resolve one’s own  matter. The  option to make  such decisions 

should be present  during the whole process” (Pemberdayaan sebagai 

tindakan untuk melakukan pertemuan, membahas dan menyelesaikan masalah 

peradilan pidana dalam rangka memenuhi kebutuhan materi dan emosi. 

Pemberdayaan adalah kekuatan bagi orang untuk memilih antara berbagai 

alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dan   

keputusan   untuk   memilih   itu   tersedia   dalam   proses Restorative Justice). 

b. Van Ness and Strong: The genuine opportuinity to participate in and     

effectively influence the response of the offence. (Pemberdayaan adalah 

                                                           
131 Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, 

Juni 2006), h. 3 
132 Ivo   Aertsen   dkk,   Restorative   Justice   and   The   Active   Victim   :Exploring   

the  Concept   of Empowerment (TEMIDA  Journal,  Maret  2011,  str  5-9,  ISSN  :  1450-6637  

DOI  10.2298/TEM 1101005A Pregledni Rad), h. 8 
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kesempatan yang sesungguhnya/sejati untuk berpartisipasi dan secara efektif 

memberi pengaruh dalam menghadapi kejahatan). 

c. To Zehr:  Being empowered means for victims to be heard and to have the 

power to play a role in the whole process. It also means that victim have 

the opportunity to define their own needs and how and when those needs 

should be met. (Diberdayakan berarti korban didengar dan memiliki kekuatan 

untuk berperan dalam seluruh proses. Ini juga berarti bahwa korban memiliki 

kesempatan untuk mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri dan bagaimana 

serta kapan kebutuhan tersebut harus dipenuhi). 

d. Larson and Zehr: Explain empowerment as the power to participle in the 

case but also as the capacity to identify needed resources, to make  decision  

on  aspects  relating  to  one’s  case  and  to  follow through on those decision. 

(Pemberdayaan sebagai kekuatan untuk berpartisipasi dalam kasus tersebut 

tetapi juga sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang 

dibutuhkan, untuk mengambil keputusan pada aspek yang berkaitan dengan 

kasus seseorang   dan untuk menindak lanjuti keputusan tersebut). 

e. Toews and Zehr: Describe victim empowerment as a possibility to be heard, 

to tell one’s story and to ariculate one’s needs. (Pemberdayaan digambarkan 

sebagai kemungkinan korban untuk didengar, untuk menceritakan kisahnya 

dan mengemukakan kebutuhannya). 

f. Bush and Folger:   Define    empowerment    as    an    experience    of 

awareness  of  the  own  self-worth  and  the  ability  to  deal  with 
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difficulties. (Pemberdayaan diartikan sebagai kesadaran terhadap pengalaman 

dirinya sendiri dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan). 

2.3.2. Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif 

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk Restorative Justice yaitu: The 

three principles that are involved in restorative justice include: there be a 

restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be 

involved in the restoration if they desire and the court system’s role is to 

preserve the public order and the community’s role is to preserve a just 

peace.
133

 

Berdasarkan  statement  di  atas,  tiga  prinsip  dasar  Restorative 

Justice adalah: 

1. Terjadi   pemulihan   kepada   mereka   yang   menderita   kerugian akibat 

kejahatan; 

2. Pelaku  memiliki  kesempatan  untuk  terlibat  dalam  pemulihan keadaan 

(restorasi); 

3. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat 

berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil. 

2.3.3. Program Keadilan Restoratif 

Praktik dan program Keadilan Restoratif tercermin pada tujuannya yang 

menyikapi tindak pidana dengan :134 

                                                           
133  From Wikipedia, the freencyclopedia/http:/en.wikipedia.org/wiki/ 

Restorative_justice. 
134  Mc Cold and Wachel, Restorative Practices, (The International Institute for 

Restorative Practies (IIRP), 2003), h.7 
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1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki 

kerugian/kerusakan ( Identifying and taking steps to repair harm ) 

2. Melibatkan   semua   pihak   yang berkepentingan (Involving   all   

stakeholders)   dan; 

3. Mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan 

masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan ( Transforming the       

traditional relationship between communities and their government in 

responding to crime). 

2.3.4. Penggunaan Progam-Program Keadilan Restoratif 

a. Program keadilan restoratif dapat digunakan dalam setiap tahap sistem 

peradilan pidana; 

b. Proses   keadilan   restorative  hanya  digunakan  apabila  terdapat bukti-

bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai  dengan  

kebebasan  dan  kesukarelaan  korban  pelaku. Dalam hal ini termasuk 

kebebasan pelaku dan korban untuk memundurkan diri dari persetujuan setiap 

saat selama proses. Kesepakatan juga harus dicapai secara sukarela dan 

memuat kewajiban-kewajiban yang wajar serta proporsional; 

c. Kesepakatan didasarkan  atas  fakta-fakta  dasar  yang  berkaitan dengan 

kasus yang terkait, dan partisipasi pelaku tidak dapat digunakan sebagai bukti 

pengakuan kesalahan dalam proses hukum berikutnya; 

d. Disparitas  akibat  ketidak-seimbangan,  baik  kekuatan  maupun perbedaan 

kultural harus diperhatikan dalam melaksanakan proses keadilan restoratif; 

e. Keamanan para pihak harus diperhatikan dalam proses keadilan restoratif; 
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f. Apabila   proses   restoratif   tidak   tepat   atau   tidak   mungkin dilakukan, 

kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat sistem  peradilan  pidana,  

dan  suatu  keputusan  harus  diambil untuk segera memproses kasus tersebut 

tanpa penundaan. Dalam hal ini pejabat peradilan pidana harus berusaha untuk 

mendorong pelaku untuk bertanggungjawab berhadapan dengan korban dan 

masyarakat yang dirugikan dan terus mendukung usaha reintegrasi korban 

dan pelaku dalam masyarakat.
135

 

2.3.5. Pelaksanaan Progam-Program Keadilan Restoratif 

Pedoman dan standar yang dirumuskan harus jelas melalui “responsive 

regulation” berupa produk legislatif, yang mengatur penggunaan proses keadilan 

restoratif. Asas-asas yang dimuat dalam pedoman tersebut adalah : 

a. Kondisi  kasus  yang  berkaitan  diarahkan  masuk  dalam  proses keadilan 

restoratif; 

b. Penanganan    kasus    setelah    masuk    dalam    proses    keadilan restoratif; 

c. Kualifikasi, pelatihan dan penilaian terhadap fasilitator; 

d. Administrasi program keadilan restoratif; 

e. Standar kompetensi dan “rules of conduct” yang mengendalikan 

pelaksanaan keadilan restoratif.
136

 

                                                           
135 Muladi, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya 

Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Makalah Dalam Focus 

Group Discussion (FGD) Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang 

Dilakukan Oleh Anak-Anak, Diselenggarakan oleh Puslitbang SHN – BPHN, Jakarta, 26 

Agustus 2013. Di BPHN Jakarta, h.7 
136 Ibid. 
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2.3.6. Prosedur Keadilan Dasar Yang Menjamin Keadilan dan Kejujuran 

Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif 

a. Eksistensi korban dan pelaku memiliki hak untuk berkonsultasi dengan 

konsultan hukum sehubungan dengan proses keadilan restoratif dan apabila 

perlu, untuk menterjemahkan dan menafsirkan. Anak-anak di bawah umur 

memiliki hak untuk dibantu orang tua atau pendamping kemasyarakatan. 

b. Sebelum  menyepakati  untuk  ikut  serta  dalam  proses  keadilan restoratif 

para pihak harus diberi informasi lengkap tentang hak- haknya, hakekat proses 

dan konsekuensinya yang mungkin terjadi akibat keputusannya; 

c. Baik  korban  maupun  pelaku  tidak  dapat  dipaksa  atau  dibujuk dengan 

cara-cara yang tidak jujur untuk ikut serta dalam proses keadilan restoratif 

atau untuk menerima hasilnya.
137

 

2.3.7. Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Keadilan Restoratif 

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam menerapkan k e a d i l an  

r e s t o r a t i f  diantaranya adalah : 

a) Korban yang dapat diidentifikasi (an identifiable victim);  

b) Paitisipasi sukarela oleh korban (voluntary participation by the victim); 

c) Seorang pelaku yang menerima tanggung jawab atas perilaku kriminalnya dan 

(an offender who accepts  responsibility for his/her criminal behaviour; 

and); 

d) Partisipasi tanpa paksaan dari pelaku (non-coerced participation of the 

offender).
138

 

                                                           
137 Ibid 
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Hambatan lain menurut Thomas Raffles dalam bukunya berjudul History 

of Java adalah bahwa orang Jawa (maksudnya Indonesia) itu pendendam
139 dan 

oleh karena itu sulit untuk diajak bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan 

sulit untuk berkompromi. Masyarakat Indonesia menghendaki agar semua orang 

yang melakukan kejahatan harus masuk penjara supaya jera.
140

 

2.4. Penerapan Diversi Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak  

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia bertahap 

dilakukan dengan proses pada tingkat penyelidikan/penyidikan, proses 

penuntutan, proses pemeriksaan di pengadilan dan proses pelaksanaan putusan 

hakim. Adapun lembaga-lembaga yang terkait dengan proses pemeriksaan 

pengadilan anak yaitu Kepolisian, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Kejaksaaan; 

Pengadilan, Penasehat Hukum dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. .
141

 

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan 

hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran 

anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, 

bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskiminasi.  

Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan 

terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu 

berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan maupun terjerumus 

                                                                                                                                                                
138 Kuat Puji Prayitno, Op.Cit, h. 48 
139 Andi Hamzah, Beberapa Hal Dalam Rancangan KUHAP, Loc. Cit. 
140 Ibid. 
141 Tahap pelaksanaan pidana tidak dipaparkan, karena merupakan tahap pelaksanaan 

dari putusan sanksi pidana dari hakim. 
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melakukan perbuatan jahat atau tidak terpuji.  Anak yang berhadapan dengan 

hukum setiap Tahun selalu meningkat, oleh karena itu, berbagai upaya 

pencegahan dan penanggulangan anak yang berhadapan dengan hukum, perlu 

segera dilakukan. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan anak 

yang berhadapan dengan hukum (politik kriminal anak) saat ini melalui 

penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem 

peradilan anak tidak semata-mata menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang 

berhadapan dengan hukum, tetapi lebih difokuskan bahwa penjatuhan sanksi 

tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak yang 

berhadapan dengan hukum. Dasar pemikiran prinsip ini, merupakan ciri khas 

penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.
142

  

Sudarto Gautama mengemukakan dalam peradilan anak terdapat aktivitas 

pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu 

segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus 

didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan 

anak.  Dengan beranjak pada pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana 

anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara 

terpadu oleh 4 (empat) sub sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, 

kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan 

eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materil anak, hukum pidana 

formal anak, dan hukum pelaksanaan pidana anak, dan aktivitas dalam penegakan 

                                                           
142  Muladi dan Barda Bawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 

(Bandung: Alumni, 1992), h. 114.  



147 

 

 

hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak 

dan tujuan kesejahteraan anak. 

Secara Internasional dikehendaki tujuan penyelenggaraan sistem 

peradilan pidana anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Hal 

ini sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam 

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile 

Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules, bahwa tujuan peradilan anak, sebagai 

berikut: “The juvenile justice system shall emphasize well being of the juvenile 

and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in 

proportion to the circumstances of both the offenders and offence”.  

Tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu untuk memajukan 

kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas, bertujuan 

memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama (menghindari penggunaan 

sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum). Tujuan pada prinsip 

proporsional karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan 

dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya 

pelanggaran hukum, tetapi juga memperhatikan pertimbangan keadaan-keadaan 

pribadinya.
143

 

Demikian pula secara Nasional tampaknya telah ditentukan pula, bahwa 

tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana terhadap anak, tidak melepaskan 

pada tujuan perlindungan individu anak yang bersangkutan. Penggunaan sistem 

                                                           
143  Muladi dan Barda Nawawi Arief, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam 

Proses Peradilan, (Bandung: Alumni, 1992), h. 113.  
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peradilan pidana anak saat ini di Indonesia, bertumpu berdasar ketentuan UU No. 

3-1997.  

Di dalam konsiderannya, bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan 

pidana anak di Indonesia, untuk pembinaan dan memberikan perlindungan hukum 

terhadap anak, yaitu agar anak tetap terjamin pertumbuhan dan perkembangan 

fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Kritik-kritik 

terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak masih saja terus mengalir. 

Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak 

dalam implementasinya masih jauh dari keinginan untuk dapat mendukung 

mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.  

Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat 

fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak, menimbulkan dampak negatif 

pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat 

merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Saat ini mayoritas anak 

yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan 

pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap adanya perampasan kemerdekaan. Jika 

anak-anak berada di dalam penjara, maka hak-hak mereka yang dijamin undang-

undang perlindungan anak banyak yang tidak terpenuhi.  

Selain itu dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan 

Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan 

dewasa. Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak 

dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan 
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pidana yang berupa stigma.
144

 Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak, 

yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif pada saat sidang 

maupun efek negatif setelah persidangan. Efek negatif pada anak akibat 

keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik 

dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu 

makan maupun gangguan jiwa.  

Akibat semua itu, maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol 

emosional, menangis, gemetaran, malu dan sebagainya. Terjadinya efek negatif 

ini disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana, baik sebelum pelaksanaan 

sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif setelah persidangan perkara 

pidana. Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena terdapat 

sumber-sumber tekanan seperti pertanyaan yang tidak simpatik; anak harus 

menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu 

persidangan; dan pemisahan dengan keluarga Efek negatif ketika proses 

persidangan terhadap anak dikarenakan dengan adanya tata ruang pengadilan; 

berhadapan dengan korban, dan para saksi; berbicara dihadapan para petugas 

pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan 

dengan adanya putusan hakim. Dengan putusan pemidanaan terhadap anak, maka 

stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan kemarahan dari pihak 

keluarga.
145

  

                                                           
144  Paulus Hadisuprapto, Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal 

Penanggulangan Perilaku Delinkuen Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta), (Disertasi, 

Universitas Diponegoro, Semarang, 2003), h. 369.  
145  Apong Herlina, dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan 

Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi, (Jakarta: Polri dan UNICEF), h. 101. 
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Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana 

terhadap anak ini, SMRJJ telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari 

efek negatif tersebut. Yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat 

penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani masalah 

pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal yaitu menghentikan atau 

melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan kepada masyarakat dan 

bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut 

diversi, sebagaimana tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan 17.4 SMRJJ tersebut.  

Maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan 

anak dalam proses pengadilan tersebut. Diversi yang dicanangkan dalam SMRJJ 

sebagai standar Internasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak ini, 

berdasar rekomendasi hasil Pertemuan Para Ahli PBB tentang “Children and 

Juveniles in Detention: Aplication of Human Rights Standards”, di Vienna, 

Austria, tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah menghimbau 

seluruh negara mulai Tahun 2000, untuk mengimplementasikan The Beijing 

Rules, The Riyadh Guidelines dan The United Nations Rules for the Protection of 

Juveniles Deprived of their Liberty.
146

  

Di Indonesia, diversi merupakan rekomendasi dalam Seminar Nasional 

Indonesia Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas 

                                                           
146  Sebagaimana diketahui, berdasar rekomendasi hasil Pertemuan Para Ahli PBB 

tentang “Children and Juveniles in Detention: Aplication of Human Rights Standards”, di Vienna, 

Austria, tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah menghimbau seluruh negara 

mulai Tahun 2000, untuk mengimplementasikan The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines dan 

The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty Lihat Ewald 

Filler (Ed), 1995, Children In Trouble United Nations Expert Group Meeting, Austrian Federal 

Ministery for Youth and Family, Fransz-Josefs-Kai 51, A – 1010 Viena, Austria, h. 199.  
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Padjajaran Bandung, tanggal 5 Oktober 1996. Dalam perumusan hasil seminar 

tersebut terdapat hal-hal yang disepakati dalam rekomendasi, yaitu diversi. 

Diversi yang disepakati dalam rekomendasi seminar tersebut, untuk memberikan 

kewenangan bagi hakim, yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau 

mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap 

anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.
147

  

Saat ini di Indonesia, pelaksanaan sistem peradilan pidana anak bertumpu 

atau berdasar UU No. 3-1997 Sehubungan dengan adanya diversi yang 

dicanangkan dalam SMRJJ yang telah diterima dalam Resolusi Majelis Umum 

PBB 40/33, tanggal 29 November 1985 ini, maka perlu dilakukan studi sejauh 

mana diversi terdapat dalam kebijakan formulasi dan aplikasi sistem peradilan 

pidana anak di Indonesia yang bertumpu pada UU No. 3-1997 saat ini.  

Diversi ternyata telah dimunculkan dalam RUU KUHP maupun dalam 

Rancangan Pembaruan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak. Di dalam RUU 

KUHP terdapat ketentuan tentang diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 

RUU KUHP. Sedangkan dalam Rancangan Pembaruan Undang-Undang Peradilan 

Anak, di dalamnya terdapat diversi sebagai bahan pembaruan. Yaitu tercantum 

dalam Pasal 1 dan Pasal 40 Rancangan Perubahan Undang-Undang Peradilan 

Pidana Anak, terdapat diversi yang akan dimasukkan dalam kebijakan formulasi 

pembaruan Undang-Undang Peradilan Anak.
148

 Apabila dicermati di dalam RUU 

KUHP terdapat diversi dalam bentuk penundaan pemeriksaan atau dihentikan 

                                                           
147 Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 

h. 201 
148  Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan 

Pidana Anak di Indonesia, (Purwokerto: Genta Publishing, 2011), h. 6.  
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pemeriksaan pada tahap pemeriksaan hakim di pengadilan saja. Hal ini masih 

kurang karena diversi diharapkan diimplementasikan sejak tahap penyidikan oleh 

kepolisian, bahkan dapat sebelum perkara tersebut secara resmi sampai pada tahap 

penyidikan.   

Diversi berasal dari SMRJJ (Standard Minimum Rules for the 

Administration of Juvenile Justice), oleh karena itu perlu dipertanyakan apakah 

diversi, dapat diterima sebagai pembaruan sistem peradilan pidana anak di 

Indonesia. Pembaruan hukum pidana dilakukan tidak terlepas dalam rangka usaha 

penanggulangan kejahatan di masyarakat.  

Dalam konteks pembaruan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan 

kejahatan perlu diperhatikan pendapat Barda Nawawi Arief, yang 

mengemukakan, bahwa jika kita harus memperhatikan aspek nilai dan aspek 

kebijakan di dalam melakukan pembaruan hukum. Yang dimaksud dengan 

memperhatikan aspek nilai, yaitu muatan-muatan dalam substansi hukum yang 

akan diformulasikan dalam pembaruan hukum tersebut, sesuai (tidak 

bertentangan), atau dapat diterima oleh nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politik, dan 

nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. 

Berikutnya yang dimaksud dengan aspek kebijakan, yaitu substansi 

hukum yang akan diformulasikan dalam pembaruan, sebagai sarana pendukung 

kebijakan-kebijakan seperti kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan 

penegakan hukum.
149

 Demikian pula seperti yang dinyatakan oleh Muladi bahwa 

                                                           
149   Nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural  masyarakat Indonesia, 

merupakan hal yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantive dalam 

pembaruan hukum atau hukum yang dicita-citakan. Dengan pernyataan ini, apabila ide diversi 
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di dalam konteks pembaruan hukum pidana di masa mendatang, idealnya suatu 

hukum (hukum pidana materil) memenuhi lima karakteristik sebagai hukum 

pidana nasional dibentuk tidak sekadar alasan sosiologis, politis, dan praktis 

semata-mata namun secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional 

Pancasila; hukum pidana nasional di masa mendatang tidak boleh mengabaikan 

aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia. 

Hukum pidana mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan 

kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh dalam pergaulan 

masyarakat beradab; hukum pidana mendatang harus memikirkan aspek bersifat 

preventif; hukum pidana mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan yang teknologi guna meningkatkan efektivitas fungsinya dalam 

masyarakat. Dengan titik tolak pendapat-pendapat tentang pembaruan hukum ini, 

maka perlu peninjauan apakah diversi yang dicanangkan dalam SMRJJ ini dapat 

memenuhi sebagai pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia 

mendatang. 

Diversi di implementasikan dalam pembaruan kebijakan formulasi sistem 

peradilan pidana anak di masa mendatang, sistem peradilan pidana tidak terlepas 

dari pembicaraan upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan 

kejahatan dapat dilakukan dengan sarana penal ataupun sarana non penal. 

Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan   

                                                                                                                                                                
akan dijadikan muatan normatif dan substanstif dalam pembaruan hukum, maka perlu ada 

kesesuaian dengan nilai-nilai tersebut. Lihat Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan 

Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: PT. Kencana Prenada 

Media Group, 2008), h. 26.  
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kejahatan dengan sarana hukum pidana. Sistem peradilan pidana di dalamnya 

terkandung gerak sistemik sub sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan 

dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan), secara keseluruhan merupakan 

satu kesatuan berusaha mentrasformasikan masukan menjadi keluaran, berupa 

tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang dari 

sistem peradilan pidana. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah 

resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan menengah adalah pencegahan kejahatan, 

dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.
150

  

Tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku, karena 

penyelenggaraan peradilan pidana berguna untuk pembinaan pelaku sehingga 

ketika kembali kepada masyarakat sudah menjadi orang yang baik-baik. Sedang 

tujuan pencegahan kejahatan, maksudnya dengan putusan pengadilan pidana 

tersebut dapat mencegah pelaku untuk berbuat kejahatan, baik mencegah secara 

nyata bagi pelaku, maupun dapat berfungsi preventif bagi masyarakat pada 

umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. 

Tujuan sistem peradilan pidana tersebut, tentunya sedikit banyak berlaku 

pula bagi tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, yaitu tujuan 

jangka pendek sistem peradilan pidana anak adalah resosialisasi atau pembinaan 

untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi anak yang berhadapan 

dengan hukum. Tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana anak adalah 

mencegah anak yang berhadapan dengan hukum tersebut melakukan kejahatan 

                                                           
150 Muladi, 1995, Op.Cit, h. 7.  
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lebih lanjut, dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan anak yang berhadapan 

dengan hukum maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.  

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana 

anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang 

dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal yaitu paradigma 

pembinaan individual; paradigma retributif; paradigma restoratif  

a. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Pembinaan 

Individual  

Sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, 

yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, 

bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak 

pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku, penjatuhan 

sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan 

individual, adalah tidak relevan, indisentral dan secara umum tak layak. 

Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan 

apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina 

dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan. 

Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan 

pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan 

pendekatan positifis untuk mengkoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan 

dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak 

mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapitik. Pada umumnya pelaku 
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perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan 

terapitik. 

b. Tujuan Penjatuhan Sanksi Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan 

Hukum  

Pemidanaan anak merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) 

Pemidanaan ialah sebuah upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali 

perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat 

pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga 

tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Tujuan utama dari 

pemidanaan  anak adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah, karena 

akibat dari telah terjadinya suatu kejahatan.  

 Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan 

jasmani, maupun dari segi pertanggungan jawab pidana atas perilaku dan 

tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama 

pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir bilamana upaya lain 

tidak berhasil.  

Undang-Undang tentang perlindungan anak dan Undang-Undang tentang 

hak asasi manusia telah mengatur mengenai  eksistensi kedudukan anak, dalam 

Pasal 14 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 mengatakan bahwa 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.  
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 Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 66 

ayat (4) Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Peraturan-peraturan tersebut mengatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau 

tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang 

berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. 

Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa: “Dalam menuntut orang yang belum 

cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam 

belas) Tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah 

dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana 

apapun,   (Moeljatno, 2003: 22). Dari ketentuan tersebut berarti seseorang yang 

umurnya telah lebih dari enam belas Tahun, maka ia dapat dikenakan sanksi 

sesuai dengan ketentuan pidana yang diberlakukan bagi orang dewasa. Sementara 

dalam Pasal 47 KUHP ancaman pidana bagi anak yang belum berumur 16 Tahun 

dapat berupa:  

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap 

perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. 

2. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati 

atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 

(lima belas) Tahun. 

3. Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub (b), nomor (1) dan  

tidak dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang berumur 12 (dua belas) 

Tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam 
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Pasal 1 angka (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 yang 

diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak 

mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara 

tersendiri. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan 

hukum terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 

ialah: a. pidana penjara b. pidana kurungan c. pidana denda d. pidana pengawasan 

 Terhadap anak yang berhadapan hukum tidak dapat dijatuhkan pidana 

mati, maupun pidana seumur hidup, akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal 

maksimal sepuluh Tahun. Jenis pidana baru dalam Undang– Undang ini adalah 

pidana pengawasan yang tidak terdapat dalam KUHP. Pidana tambahan bagi anak 

nakal dapat berupa: a. perampasan barang tertentu; dan/atau b. pembayaran ganti 

rugi. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan 

tindak pidana sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 

1997, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang 

dewasa.  

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati 

atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidananya menjadi 

maksimal sepuluh Tahun. Sedangkan yang belum berumur delapan Tahun 

walaupun melakukan tindak pidana, belum dapat dijatuhkan ke sidang pengadilan 

anak. Ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, 

bahwa anak yang belum berumur delapan Tahun itu belum dapat 

dipertanggungjawabkan perbuatannya.  
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Akan tetapi dalam hal anak itu melakukan tindak pidana dalam batas 

umur delapan Tahun akan tetapi belum berumur 18 Tahun maka ia dapat diajukan 

ke depan sidang pengadilan anak. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam 

Undang–Undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi 

anak yang masih berumur 8 sampai 12 Tahun hanya dikenakan tindakan, 

sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 Tahun 

dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan 

dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak (Soetodjo, 2005: 29).  

Dalam Pasal 24 Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan 

bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:  

a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;  

b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan 

latihan kerja; atau  

c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi kemasyarakatan 

yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.  

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa Pasal dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1997 yang berkaitan dengan ancaman pidana yang dapat 

dijatuhkan kepada anak nakal sebagai berikut :  

1. Pasal 26 (1). Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 

setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. 

2. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 
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penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada 

anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) Tahun.  

3. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) huruf 

a, belum mencapai umur 12 (dua belas) Tahun melakukan tindak pidana 

yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka 

terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.  

4. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) huruf 

a, belum mencapai umur 12 (dua belas) Tahun melakukan tindak pidana 

yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka 

terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24. ayat (2). Pasal 27 Pidana kurungan yang dapat 

dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 

(2) huruf a, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana 

kurungan bagi orang dewasa. 

c. Sistem Peradilan Pidana Anak Paradigma Restoratif 

Terdapat asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma 

restoratf, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikuti 

sertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator 

pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban 

telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas 

perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan 

kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, 
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mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan 

langsung pada korban atau denda restoratif. 

Penjatuhan sanksi mengikut sertakan pelaku, korban, masyarakat dan 

para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk mengembalikan 

kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam 

semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. 

Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung 

pemenuhan kewajiban pelaku penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya 

mediasi.  

Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun 

secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap 

berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. 

Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga 

kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan 

pelaku yang bersifat learning by doing, konseling dan terapi untuk memotivasi 

keterlibatan aktif para pihak.  

Tujuan rehabilitasi tercapai dilihat pada keadaan apakah pelaku telah 

memulai hal-hal positif baru, apakah pelaku diberi kesempatan mempraktekkan 

dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah stigmatisasi dapat dicegah, 

apakah telah terjadi perkembangan self image dalam diri pelaku dan public image 

keterikatan pada masyarakat. Rehabilitasi pelaku dalam bentuk kegiatan praktik 

agar anak memperoleh pengalaman kerja, dan anak mampu mengembangkan 

proyek kultural sendiri. Dalam aspek rehabilitasi ini secara bersama-sama 
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memerlukan peran-peran pelaku, korban, masyarakat dan penegak hukum secara 

sinergi. Korban memberikan masukan pada proses rehabilitasi.  

Masyarakat mengembangkan kesempatan bagi anak untuk memberikan 

sumbangan produktif, mengembangkan kompetensi dan rasa memiliki. Penegak 

hukum peradilan anak mengembangkan peran anak pelaku untuk mempraktekkan 

dan mendemonstrasikan kompetensinya, aksesnya dan membangun keterikatan 

kemitraan dengan masyarakat.  

Asumsi dalam peradilan restoratif tentang tercapainya perlindungan 

masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk 

mengembangkan pencegahan. Penyekapan dibatasi hanya sebagai upaya akhir. 

Masyarakat bertanggung jawab aktif mendukung terselenggaranya restorasi. 

Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, 

sementara pelaku berada dibawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa 

aman dan yakin atas peran sistem peradilan pidana, pelibatan sekolah, keluarga 

dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, ikatan sosial 

dan reintegrasi meningkat.  

Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, maka pelaku, korban, 

masyarakat dan profesional peradilan anak sangat diharapkan perannya. Pelaku 

harus terlibat konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegiatan restoratif 

dalam program secara seimbang, mengembangkan kontrol internal dan komitmen 

dengan teman sebaya dan organisasi anak. Korban memberikan masukan untuk 

melanjutkan misi perlindungan masyarakat dari rasa takut dan kebutuhan akan 

pengawasan pelaku delinkuen, dan melindungi bagi korban kejahatan lain. 
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Masyarakat memberikan bimbingan pada pelaku, dan berperan sebagai mentor 

dan memberikan masukan bagi peradilan tentang informasi latar belakang 

terjadinya kejahatan. 

2.4.1. Diversi Pada Tahap Praktek Penyidikan Perkara Anak 

 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik (pejabat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu) dalam hal 

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sebelum dilakukan penyidikan 

maka dilakukan penyelidikan oleh penyelidik. Kegiatan penyidikan ini dilakukan 

oleh atau merupakan kewenangan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia 

maupun oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan 

khusus, oleh karena itu setidaknya ketentuan-ketentuan yang digunakan berkaitan 

untuk mengatur penyidikan ini, yaitu KUHAP; UU No. 3-1997; dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (UU No. 2-2002). Hasil penelitian di lokasi penelitian, 

kondisi, jenis dan jumlah perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang 

terdapat dalam dokumen BAPAS Denpasar, disajikan dalam tabel berikut ini:
151

 

Tabel  : 7 

Kondisi Umur Klien Pelaku Kejahatan BAPAS Denpasar 

   Periode Januari 2010-April 2012 

No Umur Total Persentase 

1 Kurang 8 th 0 0,00% 

                                                           
151 BAPAS Denpasar, yang meliputi PN Denpasar, Gianyar, Klungkung, Amplapura, 

Bangli, Singaraja, Tabanan, Jembrana. 
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2 8-12 th 0 0,00% 

3 12-18 th 58 92,06% 

4 18-21 th 5 7,94% 

Jumlah 63 100,00% 

Sumber: Dokumen dari BAPAS Denpasar yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas tentang kondisi umur anak yang berhadapan 

dengan hukum, tidak ada anak yang berumur kurang dari 8 Tahun dan berumur 8 

Tahun sampai dengan 12 Tahun sebagai pelaku kejahatan. Sebagian besar umur 

anak yang berhadapan dengan hukum berkisar 13-18 Tahun, berjumlah 58 orang 

(92,06%). Dengan kondisi ini dapat diperkirakan, bahwa perkara anak yang 

berumur antara 8-12 Tahun tidak ada. Perkirakannya banyak perkara yang 

diselesaikan secara damai, atau tidak dilaporkan kepada Kepolisian. Dengan 

kondisi umur anak di dalam praktik seperti ini, maka menandakan bahwa perkara 

perkara anak yang diteruskan ke pengadilan anak, pada umumnya berumur 13 

Tahun atau lebih. 

Tabel  : 8 

Kondisi Status Pendidikan Klien Pelaku Kejahatan BAPAS Denpasar 

Periode Januari 2010-April 2012 

No Pendidikan  Jumlah  Presentase 

1 Sekolah Dasar 1 1,59% 

2 Sekolah Menengah Pertama 24 38,10% 

3 Sekolah Menengah Atas 36 57,14% 

4 Perguruan Tinggi 2 3,17% 

5 Tidak Sekolah 0 0,00% 
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Jumlah  63 100,00% 

Sumber: Dokumen dari BAPAS Denpasar yang diolah 

Kondisi pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum, sebagian 

besar berpendidikan SD,SMP,SMA dan Perguruan Tinggi (PT) yaitu SD 

berjumlah 1 orang (1,59%), SMP berjumlah 24 orang (38,10%), SMA berjumlah 

36 orang (57,14%), Perguruan Tinggi berjumlah 2 orang (3,17%) dan tidak ada 

anak yang berhadapan dengan hukum yang tidak sekolah. 

Tabel  : 9 

Jenis Tindak Pidana Dan Jumlah Perkara Anak/Klien BAPAS Denpasar 

Periode Januari 2010-April 2012 

No Jenis Tindak pidana  Total  Persentase  

1 Pencurian  225 53,37% 

2 Penganiyayaan  75 18,03% 

3 Kesusilaan  21 5,05% 

4 Narkoba  4 0,96% 

5 Lakalantas  75 18,03% 

6 Pengerusakan  2 0,48% 

7 Perjudian  6 1,44% 

8 Penggelapan  1 0,24% 

9 Penghinaan  1 0,24% 

10 Melarikan perempuan di bawah umur  6 1,44% 

11 Penadahan  1 0,24% 

12 Pemerasan   2 0,48% 

Jumlah  416 100,00% 
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Sumber: Dokumen dari BAPAS Denpasar yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah perkara anak yang 

berhadapan dengan hukum di wilayah BAPAS Denpasar, ada 416 perkara, dengan 

jenis tindak pidana terbanyak adalah tindak pidana pencurian, penganiayaan dan 

tindak pidana lalu lintas, kesusilaan, perjudian dan melarikan perempuan di bawah 

umur. Dari sejumlah perkara tersebut, tidak semua dilimpahkan ke penuntutan 

atau diperiksa pengadilan. 

Tabel  :10 

Jumlah Lintmas Dan Jenis Sanksi Yang Disarankan BAPAS Denpasar 

Periode Januari 2010-April 2012 

No Umur 

2010 2011 2012 

Total persentasi 

 Jml  Jml  Jml  

1 AKOT 12 24 1 37 10,48% 

2 Pidana Bersyarat 82 95 37 211 59,77% 

3 Anak Negara 2 1 0 3 0,85% 

4 Di serahkan Ke Depsos 0 0 0 0 0,00% 

5 Pidana Penjara  33 57 12 102 28,90% 

6 Kekuluargaan /Perdamaian 0 0 0 0 0,00% 

Jumlah  129 177 47 353 100,00% 

Sumber: Dokumen dari BAPAS Denpasar yang diolah  

Mencermati data pada Tabel 8 ini, tampak bahwa permintaan atau saran 

dari BAPAS masih didominasi dengan permintaan agar anak dikenakan pidana 

penjara, yakni pidana bersyarat berjumlah 211 (59,77%), pidana penjara sesuai 

dengan penahanan yang telah dijalani berjumlah 102 (28,90%). 
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Adapun permintaan BAPAS agar anak dikembalikan pada orang tua dan 

penyelesaian sengketa damai sebagai berikut  

1) Permintaan kembali pada orang tua berjumlah 37 (10,48%).  

2) Penyelesaian secara damai, tidak ada, 

Dengan demikian saran dari BAPAS, mengarah pada diversi berjumlah 

37 (10,48%) dari 353 perkara. Hal ini menandakan, sebenarnya BAPAS telah 

memberikan saran yang mirip dengan program diversi, yang diharapkan menjadi 

pertimbangan bagi penyidik anak, penuntut umum anak maupun hakim anak. 

Namun demikian dari jumlah tersebut, oleh hakim tidak semua diputus sesuai 

dengan permintaan/saran BAPAS. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 9 sebagai 

berikut. 

Tabel :11 

Jenis Dan Jumlah Putusan Hakim Yang Diterima BAPAS Denpasar 

Periode Januari 2010-April 2012 

 

No Jenis Putusan 
2010 2011 2012 

Total Persentase 
Jml  Jml  Jml  

1 AKOT 0 3 4 7 5,34% 

2 Pidana Bersyarat 22 30 4 56 42,75% 

3 Anak Negara 0 0 0 0 0,00% 

4 Di serahkan Ke Depsos 0 0 0 0 0,00% 

5 Pidana Penjara  4 48 16 68 51,91% 

6 Kekuluargaan /Perdamaian 0 0 0 0 0,00% 
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Jumlah  26 81 24 131 100,00% 

Sumber: Dokumen dari BAPAS Denpasar yang diolah 

Selama Tahun 2010 sampai April 2012 jumlah perkara anak yang 

disarankan untuk diselesaikan baru berjumlah 131 perkara, sedang sisanya (222 

perkara), ketika dilakukan penelitian belum ada putusan. Selain itu sisa perkara 

tersebut belum diketahui putusannya oleh BAPAS, karena terdapat putusan yang 

tidak disampaikan ke BAPAS.  

Perkara yang disarankan diselesaikan secara kekeluargaan atau 

perdamaian yang disaksikan oleh BAPAS dan Kepolisian, di lokasi penelitian, 

belum ada oleh karena perkara yang masuk ke Kepolisian adalah perkara berat 

dengan belum ada landasan hukum serta pedoman pasti bagi penyidik anak yang 

ada hanya petunjuk pelaksanaan saja, perkara yang disarankan agar kembali pada 

orang tua 37 perkara, ternyata hanya 7 perkara yang diputus oleh hakim dengan 

putusan kembali pada orang tua. Pidana bersyarat yang disarankan berjumlah 211 

perkara, ternyata hanya 56 perkara yang diputus hakim dengan pidana bersyarat, 

dengan demikian selebihnya perkara tersebut diputus pidana penjara.  

Aplikasi diversi dalam tahap penyidikan di lokasi penelitian dapat 

diterima oleh pihak penyidik. Hal ini dapat diketahui dari pendapat-pendapat 

penyidik di lokasi penelitian, dan pihak penyidik telah melakukan diversi dalam 

beberapa perkara yang ditanganinya. Pendapat penyidik tentang penerimaan 

diversi dapat diketahui dari sikap-sikap penyidik, seperti: 

1. Terhadap pelaku masih pelajar, tetap menangkap tetapi dinasihati; 
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2. Apabila pelaku dan korban saling memaafkan dan diberi ganti rugi, maka 

perkara  sering kali dihentikan; 

3. Jika anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta orang tua sanggup 

membimbing, maka polisi perkara dihentikan dan pelaku dikembalikan orang 

tua.
152

 

4. Pihak penyidik di lokasi penelitian pun dapat menyetujui aplikasi diversi dalam 

perkara anak yang terdapat kondisi-kondisi tertentu. Kondisi-kondisi tertentu 

dalam hal ini misalnya: 

a. Kejahatan tersebut ringan;  

b. Masyarakat tidak berontak;  

c. Antara pelaku-korban telah damai;  

d. Orang tua pelaku sanggup membimbing;  

e. Kondisi lingkungan dapat menerima anak tersebut; serta 

f. Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut bukan residivis anak.
153

 

Dengan uraian di atas tentang aplikasi diversi dalam praktik penyidikan 

di lokasi penelitian, dalam bentuk penyelesaian secara non-litigasi yang berupa 

penyelesaian perdamaian secara kekeluargaan dan selanjutnya pelakunya atau 

keluarganya untuk memberikan ganti rugi, saling memaafkan ataupun perbuatan 

yang harus dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah, misalnya pihak keluarga 

diwajibkan membimbing anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. 

 Implementasi penyelesaian perdamaian secara kekeluargaan dalam 

perkara penyidikan dilakukan atau terjadi, karena pada umumnya pelaku atau 

                                                           
152 Hasil pengamatan dan wawancara di lokasi penelitian Polda Bali. 
153 Hasil pengamatan dan wawancara di lokasi penelitian Polda Bali. 
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keluarga pelaku meminta kepada penyidik agar perkara tidak diproses lebih 

lanjut.
154

 Pihak pelaku/keluarga pelaku pada umumnya telah memberikan ganti 

rugi kepada pihak korban, sehingga hal ini sebagai upaya mengambil hati pihak 

korban agar tidak menuntut lebih lanjut. Pihak korban/keluarga korban 

menyatakan telah mengadakan pertemuan sendiri antara korban (keluarga korban) 

dengan pelaku (keluarga pelaku), dan korban membawa surat pernyataan tentang 

telah ada perdamaian antara korban dengan pelaku. Selanjutnya korban 

menyampaikan kepada penyidik bahwa telah ada penyelesaian untuk tidak 

dilanjutkan, atau dengan kata lain kasus dimohon agar dicabut. 

Perkara anak yang dilakukan perdamaian ini, karena terdapat suatu 

keadaan bahwa antara pelaku dan korban biasanya sudah sangat mengenal 

sehingga terdapat kedekatan emosional antara pelaku/keluarga pelaku dan 

korban/keluarga korban dan tindak pidana yang dilakukan adalah biasanya 

berupa: penganiayaan; penipuan; pencemaran dan penggelapan, dan tindak pidana 

kesusilaan secara limitatif. Untuk tindak pidana kesusilaan ini secara limitatif 

yaitu “melarikan anak perempuan di bawah umur” sebagaimana diatur dalam 

Pasal 332 KUHP. 

Keikutsertaan pihak penyidik dalam penyelesaian secara damai dan non 

litigasi ini, yaitu: 

a. Penyidik (polisi) mempertemukan antara pelaku dan korban atau pihak 

keluarga korban;  

                                                           
154  Uraian ini selanjutnya adalah hasil dari wawancara dengan Penyidik Anak di Polda 

Bali 
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b.  Penyidik memberi kelonggaran (jangka waktu) terhadap pelaku dan korban 

untuk melakukan musyawarah;  

c. Penyidik akan mengambulkan atau tidak mengabulkan perdamaian atau pelaku 

dan korban, akan tetap melihat pertimbangan kepentingan atau kemanfaatan 

bagi masyarakat dan kondisi nyata antara pelaku dan korban; 

d.  Penyidik akan menghentikan atau tidak meneruskan pelimpahan perkara anak 

tingkat penuntutan, jika terdapat keadaan seperti: 

1) Aduan dicabut;  

2) Tidak cukup bukti;  

3) Korban telah diberi ganti rugi; 

4)  Karena ada saran dari tokoh masyarakat; 

5) Ada arahan dari pimpinan agar perkara dihentikan 

Penyidikan terhadap perkara anak-anak, masih sangat terikat berdasarkan 

UU No. 3-1997, sehingga kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan 

oleh penyidik anak tetap berkutat pada ketentuan Undang-Undang tersebut. 

Berdasar Pasal 5 UU No. 3-1997, jika anak yang berhadapan dengan hukum 

belum mencapai 8 (delapan) Tahun, maka penyidik akan menyerahkan kepada 

orang tua/wali atau orang tua asuhnya ataupun kepada Departemen Sosial jika 

anak pelaku tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali, orang tua asuhnya. 

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang umurnya 8 Tahun atau lebih, 
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maka penyidik akan melakukan penyidikan dan untuk seterusnya 

menyerahkan/melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum Anak.
155

 

Pengamatan dalam praktek diketahui, bahwa sebenarnya pihak kepolisian 

(penyidik) berkeinginan pula untuk tidak selalu ingin melimpahkan perkara anak 

kepada pihak kejaksaan. Penyidik berkeinginan untuk tidak meneruskan perkara 

anak ini apabila pihak korban, pihak ketiga (misalnya LSM) menghendaki dan 

mengajukan permohonan kepada penyidik untuk memunda ataupun menghentikan 

pemeriksaan korban anak. Tanpa ada permohonan dan penjaminan dari pihak-

pihak lain (korban ataupun LSM), maka penyidik tidak akan menghentikan 

perkara tersebut.
156

 

Upaya menghentikan perkara anak akan sangat terhalang apabila pihak 

penyidik sudah melakukan penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum tersebut. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan penahanan 

menandakan ada indikasi; kejahatan yang berat; pihak korban merasa sangat 

dirugikan; demi keamanan pelaku atas tindakan main hakim oleh masyarakat, 

ataupun kejahatan tersebut membuat keresahan masyarakat. Di samping itu, ada 

keraguan bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan anak, karena ada 

lembaga pra peradilan, yang akan mengkoreksi benar tidaknya penghentian 

penyidikan. 

                                                           
155  Di Kepolisian tidak terdapat data tentang umur pelaku anak secara persis. Data 

statistik di Kepolisian hanya menggunakan patokan umur pelaku 0 s/d 17 Tahun, 18 s/d 25 Tahun, 

26 s/d 35 Tahun dan seterusnya. Berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti bahwa apabila 

terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur 8 Tahun, memang pihak Kepolisian 

tidak melakukan pemberkasan dan anak diserahkan kembali pada orang tua anak. 
156 Hasil pengamatan dan wawancara di lokasi penelitian Polda Bali. 
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Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah dilakukan 

penahanan sementara, maka polisi dan penuntut umum, di lokasi penelitian tidak 

pernah untuk menghentikan penyidikan, dan tetap meneruskan atau melimpahkan 

ke pihak penuntut umum. Alasan-alasan penyidik dan penuntut umum melakukan 

penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan alasan tindak 

pidana yang dilakukan termasuk kejahatan yang berat dan penahanan demi 

keamanan anak dan untuk memudahkan pemeriksaan. Pihak penuntut umum 

dialokasi penelitian menyatakan bahwa ia akan tetap melakukan penuntutan, jika 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sudah ditahan, dan tindak pidana 

yang dilakukan diancam dengan pidana penjara. 

Efek lebih lanjut jika telah dilakukan penahanan terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum tersebut, maka hal ini sebagai dasar kecenderungan 

hakim untuk menjatuhkan pidana penjara. Namun demikian ada pula hakim 

menyatakan bahwa anak dalam praktiknya diputus pidana penjara, dimaksudkan 

agar anak jangan mengulangi tindak pidana dan hakim beranggapan bahwa 

Lembaga Pemasyarakatan Anak dianggap sebagai tempat pembinaan yang cukup 

baik, serta penjatuhan pidana penjara kadang-kadang karena permintaan 

masyarakat sekitar. 

Penghentian penyidikan dapat dilaksanakan apabila secara yuridis 

dengan syarat seperti tidak cukup bukti yang diperoleh pihak kepolisian, 

dihentikan perkara tersebut demi hukum, karena daluarsa dan matinya pelaku 

tindak pidana. Dengan alasan yuridis yang limatif itu, penyidik tidak dapat 
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menghentikan penyidikan dengan alasan atau berdasarkan kepentingan 

perlindungan anak. 

Ketentuan dalam UU No. 3-1997 tidak ada celah bagi penyidik untuk 

secara leluasa menghentikan penyidikan anak dengan alasan kepentingan 

perlindungan anak. Berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian penyidik akan 

berbuat melakukan penghentian penyidikan terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum, apabila memang ada permintaan dari kedua pihak ataupun dari 

pihak ketiga (LSM, penasehat hukum) dengan alasan perlindungan anak semata. 

Kalau tidak permintaan permohonan itu, maka polisi akan cenderung meneruskan 

pelimpahan perkara anak tersebut ke kejaksaanan untuk dilakukan penuntutan. 

Keberanian bagi penyidik dan penuntut umum untuk menghentikan perkara demi 

kepentingan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, atas kehendak 

penyidik sendiri, masih sangat jarang dilakukan. 

Berdasarkan UU No. 12-1995 menyebutkan bahwa BAPAS adalah 

Pranata untuk melaksanakan Bimbingan Klien Pemasyarakatan. Selanjutnya 

dalam UU No. 11 Tahun 2012, disebutkan tugas Pembimbing Kemasyarakatan 

adalah: 

1. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam 

Perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, baik di dalam maupun di luar 

sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan; 

2. Membimbing, membantu dan mengawasi Anak yang berhadapan dengan 

hukum yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana 

pengawasan, pidana denda diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti 
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latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari 

Lembaga Pemasyarakatan. 

Dengan melihat tugas Pembimbing Kemasyarakatan maka komponen 

BAPAS bertugas: 

a. Melakukan Penelitian Kemasyarakatan;  

b. Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan. 

LITMAS adalah kegiatan untuk mengetahui latar belakang kehidupan 

warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS. Adapun 

Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan 

pembimbingan terhadap klien di BAPAS (PP No. 31-1999). 

Beberapa hal yang berkaitan dengan ruang lingkup Penelitian 

Kemasyarakatan yaitu kegiatan penelitian kemasyarakatan; mekanisme 

pembuatan LITMAS; peranan LITMAS dalam proses pengadilan anak. 

a. Kegiatan LITMAS 

Kegiatan LITMAS meliputi penelitian sosial, penelitian kasus dan 

penelitian keadaan seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Di 

dalam penelitian sosial yang diteliti berkisar tentang: 

1. Riwayat hidup klien; 

2. Tanggapan klien atas masalah yang dihadapi;  

3. Gambaran keluarga;  

4. Tanggapan keluarga;   

5. Pandangan lingkungan sosial klien;  

6. Analisis data;  
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7. Saran pembimbing kemasyarakatan 

Penelitian kasus tersebut yang diteliti tentang apakah tindak pidana itu 

dilakukan sendiri atau bersama-sama kawan. Apakah pelaku utama atau 

pembantu, yang pasif atau aktif, perbuatan yang direncanakan atau tidak ada 

sebagainya. Selain itu juga dilakukan penelitian keadaan terdiri kondisi fisik, 

kondisi psikis dan faktor-faktor lain mengenai latar belakang kelakuan atau sikap 

seseorang pelaku. 

b. Mekanisme Pembuatan LITMAS  

Setelah datang permintaan dari penyidik, penuntut umum atau 

pengadilan, maka pembimbing kemasyarakatan melakukan tugasnya dengan cara: 

1. Berkunjung ke rutan, tempat tinggal, tetangga, sekolah, tempat bekerja, pihak 

korban,dan tempat lain yang dianggap perlu; 

2. Mengumpulan data dengan cara observasi, interview;  

3. Pembuatan laporan penelitian 

c. Peranan LITMAS Dalam Proses Pengadilan Anak  

Peran penelitian kemasyarakatan dalam proses pengadilan anak, terkait 

penyidikan, penuntutan dan persidangan. Peran penelitian kemasyarakatan dalam 

penyidikan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 Ayat (1) UU No. 3-1997, 

yaitu membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam 

perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, baik di dalam maupun di luar 

sidang anak dengan membuat laporan hasil LITMAS. Di samping itu dalam Pasal 

42 Ayat (2) yang menyatakan  penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran 

dari Pembimbing Kemasyarakatan. Peranan penelitian kemasyarakatan di sidang 



177 

 

 

pengadilan, yaitu hadir di sidang pengadilan agar menyampaikan laporan hasil 

LITMAS. Di samping itu laporan hasil LITMAS wajib dipergunakan hakim 

sebagai bahan pertimbangan dalam membuat putusan. 

Dalam praktik, walaupun penyidik, penuntut umum maupun hakim, 

wajib meminta pertimbangan dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, namun 

saran dan pertimbangan laporan hasil LITMAS belum menjadi pertimbangan yang 

utama. Hal ini bisa dilihat tentang masih sangat sedikit sekali LITMAS menjadi 

dasar pertimbangan putusan hakim, bahkan terkesan pertimbangan LITMAS tidak 

diperhatikan sama sekali oleh hakim.
157

 

Pihak BAPAS yang telah melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap 

anak  yang berhadapan dengan hukum, sebenarnya dapat menyarankan 

dilakukannya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selama ini 

bentuk-bentuk saran-saran hasil penelitian kemasyarakatan terhadap kliennya, 

yaitu berupa saran agar anak dikembalikan pada orang tua, wali atau orang tua 

asuhnya dan penyelesaian non-litigasi berupa perdamaian secara kekeluargaan 

antara pelaku dan korban. Tindakan non litigasi ini dilakukan atas inisiatif 

BAPAS maupun pihak Kepolisian. Pihak BAPAS akan mengajukan saran berupa 

tindakan agar anak dikembalikan pada orang tuanya, apabila terdapat kondisi yang 

melekat pada kasus bersangkutan, seperti: 

1. Kondisi anak masih muda;  

2. Anak perlu sekolah;  Orang tuanya sanggup membimbing;   

                                                           
157  Bandingan antara saran BAPAS dengan Putusan hakim sebagaimana dalam Tabel 8 

dan Tabel 9 yang telah dipaparkan di atas. Jumlah saran BAPAS yang berupa agar dikembalikan 

pada orang tua berjumlah 37 ternyata hanya ada 7 perkara yang diputus kembali pada orang tua.   
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3. Tindak pidana termasuk ringan;   

4. Pihak korban sudah diberi ganti rugi dan memaafkan; 

5. Kondisi lingkungan masyarakat sekitarnya dinilai layak untuk pembinaan 

anak tersebut. 

2.4.2. Diversi Pada Tahap Pemeriksaan Pengadilan Perkara Anak 

SMRJJ (Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile 

Justice) memberikan kesempatan bagi pejabat penegak hukum dalam setiap 

tahapan pemeriksaan peradilan untuk dapat melakukan diversi dalam bentuk 

menghentikan pemeriksaan demi perlindungan terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum. Demikian pula tahapan pemeriksaan pengadilan, hakim dapat 

mengimplementasikan diversi demi kepentingan perlindungan anak yang 

berhadapan dengan hukum tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di 

pengadilan-pengadilan negeri ternyata diversi tidak pernah diterapkan.
158

 Hal ini 

disebabkan karena hakim-hakim berpegang teguh pada ketentuan UU No. 3-1997, 

yang memang tidak mengatur diversi bagi hakim. 

a. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak 

Di Pengadilan Negeri Denpasar, Gianyar, Semarapura   

Berdasarkan hasil penelitian, dengan meneliti sampel putusan sebanyak 

25 (dua puluh lima) perkara anak yang diteliti ada 25 (dua puluh lima) perkara 

dijatuhi sanksi pidana. Hakim-hakim di wilayah hukum Pengadilan Tinggi 

Denpasar di dalam menjatuhkan sanksi pidana mempertimbangkan hal yang 

                                                           
158  UU No. 3-1997 tidak mengatur tentang kewenangan bagi Hakim untuk melakukan 

diversi terhadap perkara anak, dan kondisi ketentuan inilah, dalam penerapannya hakim tidak mau 

meninggalkan ketentuan UU No. 31997 tersebut. Hal ini terbukti dalam penelitian di lapangan 

terhadap hakim-hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, Gianyar, Semarapura. 
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memberatkan maupun meringankan, pada umumnya dari 3 (tiga) lokasi penelitian 

berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan: 

1) Perbuatan terdakwa merusak diri sendiri dan generasi penerus;  

2) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;  

3) Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban dan meninggalkan 

beban psikologis/trauma bagi korban yang masih anak-anak;  

4) Terdakwa mengendarai sepeda motor di malam hari tanpa menyalakan lampu; 

5) Terdakwa belum memiliki SIM;  

6) Perbuatan terdakwa merusak hutan; 

7) Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya; 

8) Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;  

9) Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan yang sama. 

Hal-hal meringankan: 

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan 

jalannya persidangan; 

2. Terdakwa bersikap sikap di persidangan; 

3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi; 

4. Terdakwa masih anak-anak sehingga diharapkan masih dapat mengubah 

sikapnya ke arah yang lebih baik dan bermanfaat; 

5. Terdakwa masih anak-anak sehingga masih memerlukan bimbingan dan 

didikan dari orang tua;  

6. Terdakwa belum pernah dihukum; 

7. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya; 
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8. Terdakwa masih berstatus pelajar; 

9. Terdakwa masih ingin meneruskan sekolahnya; 

10. Antara terdakwa dan korban atau ahli waris korban sudah saling memaafkan 

dan sudah tidak ada lagi rasa dendam;  

11. Keluarga terdakwa telah memberi bantuan uang duka;  

12. Memperhatikan hasil LITMAS dan adanya kesanggupan dari orang tua 

terdakwa untuk mendidik terdakwa anak menjadi anak yang baik setelah 

terdakwa anak selesai menjalani pidana. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di 3 (tiga) lokasi 

penelitian yaitu dengan hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri 

Denpasar, Gianyar, Semarapura diperoleh data sebagai berikut:
159

 

1) Hakim Pengadilan Negeri Denpasar mengatakan, bahwa dalam menjatuhkan 

sanksi pidana, khususnya pidana penjara dengan pertimbangan yang sangat 

kasuistis namun pada umumnya dikarenakan terdakwa anak sudah berumur 

lebih dari 12 Tahun, ketidakmampuan orang tua untuk mendidik anak dan 

memperhatikan pula saran petugas BAPAS dalam laporan penelitiannya juga 

dikarenakan terdakwa anak juga sudah berulang kali melakukan tindak pidana 

dan penjatuhan sanksi pidana penjara dengan tujuan untuk memberikan efek 

jera pada terdakwa anak, sehingga terdakwa anak dapat memperbaiki tingkah 

lakunya di kemudian hari di samping itu terdakwa anak akan mendapatkan 

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk memperbaiki tingkah laku 

anak tersebut. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengadili perkara 

                                                           
159  Wawancara April 2019. 
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anak selalu menjatuhkan sanksi pidana khususnya pidana penjara dikarenakan 

sejak pada waktu pemeriksaan di tingkat penyidik, terdakwa anak telah 

dilakukan penahanan dan penahanan tersebut dilanjutkan pada waktu perkara 

dilimpahkan ke Kejaksaan, begitu juga pada waktu perkara dilimpahkan ke 

Pengadilan, hakim yang menyidangkan perkara tersebut juga melakukan 

penahanan, sehingga dijatuhkan sanksi pidana khususnya pidana penjara, 

hanya mengenai strafmaat (lamanya pidana) yang dijatuhkan kepada anak 

relatif lebih rendah dibandingkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap 

terdakwa yang umurnya sudah dewasa. Hakim mengatakan tidak menjatuhkan 

sanksi tindakan, dikarenakan terdakwa anak yang diajukan ke Pengadilan 

Negeri Purwokerto sudah berumur lebih dari 12 Tahun dan dengan dijatuhkan 

sanksi pidana khususnya pidana penjara, terdakwa anak akan mendapatkan 

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan untuk memperbaiki 

tingkah laku anak tersebut. 

2) Hakim Pengadilan Negeri Gianyar mengatakan bahwa dalam mengadili 

perkara anak selalu menjatuhkan sanksi pidana khususnya pidana penjara 

dikarenakan sejak pada waktu pemeriksaan di tingkat penyidik, terdakwa anak 

telah dilakukan penahanan dan penahanan tersebut dilanjutkan pada waktu 

perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, begitu juga pada waktu perkara 

dilimpahkan ke Pengadilan, juga melakukan penahanan, di samping itu ada 

keterkaitan dengan tuntutan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum 

terhadap terdakwa anak, apabila terdakwa anak dijatuhi tindakan Penuntut 

Umum akan melakukan upaya hukum (banding) sehingga apabila dijatuhi 
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sanksi tindakan tidak akan menyelesaikan perkara, oleh karenanya cenderung 

untuk menjatuhkan sanksi pidana khususnya pidana penjara hanya mengenai 

strafmaat (lamanya pidana) yang dijatuhkan terhadap anak relatif lebih rendah 

dibandingkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang 

umurnya sudah dewasa namun apabila pada waktu pemeriksaan di persidangan 

tidak dilakukan penahanan, biasanya karena anak berstatus sebagai pelajar, 

maka dijatuhkan sanksi pidana bersyarat.  

Hakim Pengadilan Negeri Banyumas menyatakan tidak pernah 

menjatuhkan sanksi tindakan, hal ini dikarenakan terdakwa anak yang diajukan 

ke Pengadilan Negeri Gianyar sudah berumur lebih dari 12 Tahun dan ada satu 

perkara yang terdakwanya berumur 12 Tahun, namun tindak pidana yang 

terbukti dilakukan oleh terdakwa anak adalah tindak pidana yang diatur dalam 

UU No. 23-2003, yang dalam ketentuannya diatur mengenai pidana minimum 

selama 3 (tiga) Tahun sehingga dijatuhi pidana penjara namun lamanya hanya 

1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan. Hakim berpendapat, bahwa dengan 

dijatuhkannya sanksi berupa pidana khususnya pidana penjara, terdakwa anak 

akan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan 

untuk memperbaiki tingkah laku anak tersebut. Sanksi tindakan menurut 

hakim, belum jelas aturannya, siapa yang mengawasi dan bagaimana 

pelaksanaannya 

3) Hakim Pengadilan Negeri Semarapura mengatakan bahwa dalam mengadili 

perkara anak hakim mempertimbangkan bahwa apabila anak tersebut memang 

betul-betul mempunyai sifat nakal, dan kriminal serta sudah berulang kali 
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melakukan perbuatan pidana, maka anak tersebut tidak perlu dijatuhi sanksi 

tindakan namun yang tepat adalah sanksi pidana khususnya pidana penjara, 

sedangkan apabila si anak ternyata masih bersekolah dan masih ingin 

melanjutkan sekolahnya, maka dijatuhkan sanksi pidana bersyarat. Hakim 

menjatuhkan sanksi pidana khususnya pidana penjara dengan pertimbangan 

terdakwa anak sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, lingkungan 

keluarganya juga tidak mendukung untuk pembinaan anak tersebut, dan dengan 

dijatuhkan sanksi pidana, khususnya pidana penjara, terdakwa anak akan 

mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan untuk 

memperbaiki tingkah laku anak tersebut.  

Hakim Pengadilan Negeri Semarapura mengatakan bahwa, pernah 

menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa anak walaupun umur terdakwa 

anak 12 Tahun, karena jenis tindak pidananya termasuk tindak pidana yang 

ancaman hukumannya lebih dari 5 Tahun yaitu tindak pidana perkosaan dan 

akibat perbuatan terdakwa anak tersebut menimbulkan trauma bagi korban 

yang umurnya masing-masing baru 8 (delapan) Tahun dan selaput dara kedua 

korban sudah robek sehingga telah merusak masa depan kedua korban di 

samping itu dipertimbangkan pula hasil LITMAS dari Petugas BAPAS yang 

memperoleh data langsung ke masyarakat, dengan melihat kondisi psikologis si 

anak, keluarganya, tanggapan keluarga, korban,  masyarakat dan aparat 

setempat juga mengenai pergaulan keluarga maupun pergaulan si anak dengan 

lingkungannya, ternyata juga menyarankan agar dijatuhi sanksi pidana namun 

agar diringankan. 
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sehingga dijatuhkan sanksi pidana penjara hanya mengenai strafmaat (lamanya 

pidana) yang dijatuhkan terhadap anak relatif lebih rendah dibandingkan lamanya 

pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang umurnya sudah dewasa yaitu 

selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan. Hakim, berpendapat bahwa dengan 

dijatuhkannya sanksi pidana khususnya pidana penjara, terdakwa anak akan 

mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan walaupun sebetulnya 

meragukan hasil yang dicapai dalam pembinaan anak di Lembaga 

Pemasyarakatan, hal ini disebabkan penempatan narapidana anak tidak 

ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, namun dicampur dengan 

narapidana dewasa walaupun ditempatkan dalam sel khusus untuk anak, dan 

selama bertugas di Pengadilan Negeri Semarapura tidak pernah menjatuhkan 

sanksi tindakan, karena mengingat situasi dan kondisi setempat yang belum ada 

sarana dan prasarana yang memadai untuk menjatuhkan sanksi tindakan. 

b. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindakan Terhadap 

Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi  Denpasar 

Berdasarkan hasil penelitian, dengan mengambil sampel putusan 

sebanyak 25 (dua puluh lima). Putusan hakim di Indonesia di wilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Denpasar, ada 4 (empat) yaitu:  

Putusan Perkara Nomor : 185/Pid B/2007/PN. GIR. Perkara anak 

tersebut, terbukti melakukan tindak pidana yaitu: “Karena kealpaannya 

mengakibatkan orang mendapat luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit 

untuk sementara waktu, dan aman dalam putusannya menjatuhkan sanksi tindakan 

mengembalikan kepada orang tuanya”. 
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Putusan Perkara Nomor : 162/Pid.B An/2007/PN GIR. Perkara anak 

tersebut, terbukti melakukan tindak pidana yaitu: “Pencurian dalam keadilan 

memberatkan yang dilakukan secara berlanjut dan amar dalam putusannya 

menjatuhkan sanksi tindakan mengembalikan kepada orang tuanya untuk 

dilakukan pengawasan”. 

Putusan Perkara Nomor : 224/Pid.B/An/2007/PN.GIR. Perkara anak 

tersebut, terbukti, melakukan tindak pidana yaitu: “Karena kealpaannya 

menyebabkan orang lain mati, dan amar dalam putusannya menjatuhkan sanksi. 

Tindakan mengembalikan kepada orang tuanya disertai ketentuan terdakwa tetap 

berada dalam pengawasan dan bimbingan petugas pembimbing kemasyarakatan 

dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Denpasar untuk masa waktu 6 

(enam) bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan”. 

Putusan Perkara Nomor : 117/Pid.B/2011/PN. Gir. Perkara anak tersebut, 

terbukti melakukan tindak pidana yaitu pencurian, dan amar dalam putusanya 

menjatuhkan sanksi “tindakan mengembalikan pada orang tuanya”. 

Adapun pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan sanksi tindakan  

tersebut sebagai berikut: 

1. Memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan BAPAS kelas 

I Denpasar terhadap anak dan orang tuanya; 

2. Orang tuanya sanggup membimbing dan membina; 

3. Anak yang bersangkutan sopan, berterus terang di persidangan, sehingga 

melancarkan jalannya persidangan; 
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4. Anak masih muda dan belum pernah dihukum, sehingga dapat diharapkan 

untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari; 

5. Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi 

perbuatannya; 

6. Saksi korban sudah memaafkan; 

7. Anak ingin melanjutkan sekolahnya. 

Hasil wawancara dengan nara sumber tentang sanksi tindakan di lokasi 

penelitian dengan hakim-hakim di Pengadilan Negeri Gianyar, menyatakan: 

bahwa pernah menjatuhkan sanksi tindakan berupa mengembalikan kepada orang 

tuanya, namun tidak semua anak cocok dijatuhi sanksi tindakan, sifatnya 

kasuistis, dalam perkara anak hakim menilai sekiranya anak tersebut masih dapat 

diperbaiki dan demi kepentingan terbaik dan kesejahteraan bagi anak, maka 

sebaiknya dijatuhi sanksi tindakan. 

Proses tahap pemeriksaan pengadilan, maka menjadi tugas hakim untuk 

membuat putusan atas perkara yang diperiksa. Di dalam menjatuhkan putusan, 

terdapat berbagai pertimbangan sebelum putusan dijatuhkan. Sebagaimana 

dinyatakan dalam KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi 

kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengadili, dan mengadili adalah 

serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara 

pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan 

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Pasal 1 angka (8), 

angka (9) KUHAP.  
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Di dalam UU No. 11-2012 diatur tentang hakim sidang pengadilan anak 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak 

yang berhadapan dengan hukum, dan terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum hanya dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan. Sanksi pidana dalam 

sidang anak berupa: 

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas: 

a) Pidana peringatan;  

1) Pembinaan di luar lembaga;  

2) Pelayanan masyarakat; atau  

3) Pengawasan  

b) Pidana dengan syarat;  

c) Pelatihan kerja;  

d) Pembinaan dalam lembaga; dan  

e) Penjara  

f) Pidana tambahan terdiri atas:  

g) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan  

h) Pemenuhan kewajiban adat.  

i) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan 

denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. 

j) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan 

martabat anak. 
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k) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah.  

Sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan 

dengan hukum ialah:  

2. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:  

a. Pengembalian kepada orang tua/wali; 

b. Penyerahan kepada seseorang; 

c. Perawatan di rumah sakit jiwa; 

d. Perawatan di LPKS 

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh 

pemerintah atau badan swasta;  

f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau  

g. Perbaikan akibat tindak pidana.  

h. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f 

dikenakan paling lama 1 (satu) Tahun.  

i. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut 

Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana 

penjara paling sedikit 7 (tujuh) Tahun. 

j. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Anak yang berhadapan dengan hukum yang belum mencapai umur 14 

(empat belas) Tahun dan melakukan tindak pidana hanya dapat dikenai tindakan 
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sesuai Pasal 69 Ayat (2) UU No. 11-2012. Anak yang berhadapan dengan hukum 

yang oleh hakim diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di 

Lembaga Pemasyarakatan Anak, sebagai anak negara. Pembinaannya menjadi 

tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan Anak.  

Untuk itu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin 

kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia, agar anak negara tersebut 

ditempatkan di Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah 

maupun swasta. Dalam hal hakim akan menetapkan anak yang berhadapan dengan 

hukum harus mengikuti pendidikan, pembinaan, dam latihan kerja, maka hakim 

dalam penetapannya menentukan lembaga tempat pendidikan dan latihan kerja itu 

dilaksanakan.  

Sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang 

berhadapan dengan hukum, dapat berupa:  

a. Pengembalian kepada orang tua/wali;  

b. Menyerahkan kepada seseorang; 

c. Perawatan di rumah sakit jiwa; 

d. Perawatan di LPKS; 

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal; 

f. Pencabutan surat izin mengemudi; 

g. Perbaikan akibat tindak pidana 

Di dalam menjatuhkan sanksi tindakan ini, dapat disertai dengan teguran 

dan syarat tambahan yang ditetapkan hakim Teguran tersebut dapat dilakukan 

secara langsung oleh hakim atau tidak langsung melalui orang tua, wali, atau 
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orang tua asuhnya Teguran ini berupa peringatan kepada anak untuk tidak 

melakukan tindak pidana lagi di masa yang akan datang. 

Sehubungan dengan kewenangan setiap pejabat untuk berwenang 

melakukan atau menerapkan diversi ini, akan ditinjau sejauhmana kewenangan 

hakim dalam pemeriksaan di sidang anak untuk melakukan diversi terhadap anak 

yang berhadapan dengan hukum. Untuk ini dicermati dalam UU No. 11-2012, 

khususnya yang mengatur pemeriksaan di sidang pengadilan anak.  

Bentuk diversi sebagaimana diketahui adalah dalam bentuk tindakan-

tindakan mengalihkan pemeriksaan perkara, yang dapat berupa: 

1) Menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan anak dari proses peradilan 

pidana, dan atau diserahkan kepada orang tua/walinya tanpa menjatuhkan 

pidana dalam bentuk apapun; 

2) Menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan anak dari proses peradilan 

pidana, dan diserahkan kepada masyarakat atau dinas sosial untuk dididik; 

3) Menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan anak dari proses peradilan 

pidana, dan diperintahkan membayar denda atau perintah pembayaran restitusi 

kepada korban.  

Bertolak dari bentuk-bentuk diversi ini, maka menjadi bahan telah 

apakah dalam kebijakan formulasi pemeriksaan pengadilan anak, terdapat 

ketentuan tentang diversi tersebut.  

Berdasar ketentuan-ketentuan tentang penjatuhan sanksi oleh hakim anak 

dalam UU No. 11-2012, terdapat ketentuan diversi bagi hakim terhadap anak yang 
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berhadapan dengan hukum yang sesungguhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 

52 UU No. 11-2012. yang menyatakan:  

1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk 

menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas 

perkara dari Penuntut Umum.  

2) Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. 

3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga 

puluh) hari. 

4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. 

5) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim 

menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua 

pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. 

6) Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan oleh tahap 

persidangan.  

Sanksi pidana bersyarat, dan sanksi tindakan-tindakan yang telah 

ditentukan dalam UU No. 11-2012 seperti pengembalian kepada orang tua/wali, 

menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan 

kerja, ataupun dalam bentuk penyerahan kepada Departemen Sosial atau 

Organisasi Sosial Kemasyarakatan, merupakan hasil putusan akhir hakim, setelah 

melalui pemeriksaan secara formal berdasarkan prosedur pemeriksaan sidang 

peradilan anak. Dengan demikian, walaupun sanksi tindakan-tindakan tersebut, 
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sama dengan diversi, tetapi anak telah mendapatkan cap jahat/stigma sebagai anak 

yang berhadapan dengan hukum akibat adanya putusan akhir hakim tersebut.  

Apabila mengacu pendapat Bagir Manan tentang mengadili menurut 

hukum merupakan salah atau asas mewujudkan negara berdasarkan atas hukum 

dan setiap putusan hakim harus mempunyai dasar hukum substantif dan 

prosedural yang telah ada, maka kiranya sangatlah sulit bagi hakim di Indonesia 

untuk melakukan diversi. Dengan adanya asas hakim wajib mengutamakan 

penerapan hukum tertulis, menjadikan semakin tertutup bagi aplikasi diversi 

dalam tahap pemeriksaan pengadilan anak. Berdasarkan UU No. 11-2012, hakim 

dapat menghentikan proses pemeriksaan pengadilan anak dengan alasan 

kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.  

Beberapa ketentuan dalam UU No. 48-2009, yang berkaitan dengan 

tugas-tugas hakim sebagai berikut: 

1) Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia Pasal 1;  

2) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan 

hukum dan rasa keadilan masyarakat Pasal 28 Ayat (1) dan Penjelasan Pasal 28 

Ayat (1); 

3) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, sehingga putusan 
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yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya Pasal 28 Ayat 

(2) dan Penjelasan Pasal 28 Ayat (2).  

Mencermati beberapa ketentuan dalam UU No. 48-2009, memang tidak 

ada ketentuan yang mengatur pemberian kewenangan hakim untuk melakukan 

diversi dalam perkara anak. Namun demikian apabila melihat ketentuan 

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”, dan 

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat”, maka sebenarnya diversi untuk 

perlindungan anak tidak bertentangan dengan maksud penyelenggaraan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan hakim wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat.  

Norma tentang “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, merupakan norma 

hukum individual dan sekaligus norma hukum abstrak.
160

 Sebagai norma hukum 

abstrak maka hal ini memberikan keleluasaan bagi hakim untuk memberikan 

kewenangan penafsiran yang luas ketika ia memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara anak sesuai dengan rasa keadilan. Namun keleluasaan hakim untuk 

                                                           
160 Norma hukum individual yaitu norma hukum yang ditujukan pada seseorang, atau 

beberapa orang secara tertentu (individual), sedangkan norma hukum abstrak yaitu norma hukum 

yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret atau 

merumuskan suatu perbuatan itu secara abstrak. Lihat Maria Farida Indriati S, Ilmu Perundang-

undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan), (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 26.  
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melakukan penafsiran ini, apakah menjangkau untuk mengimplementasikan 

diversi, kiranya masih jauh dari angan-angan ini. Seperti yang dikemukakan oleh 

Bagir Manan, setiap putusan hakim harus mempunyai dasar hukum substantif dan 

prosedural yang telah ada, dan Hakim wajib mengutamakan penerapan hukum 

tertulis. Hal inilah menjadikan semakin tertutup bagi aplikasi diversi dalam tahap 

pemeriksaan pengadilan anak, sebelum keluarnya UU No. 11-2012. 

Setelah menerima pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri atau 

penuntut umum, selanjutnya Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan atas 

berkas yang dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri, pada proses pemeriksaan di 

sidang pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri wajib menetapkan hakim atau 

majelis hakim yang berhak dalam menangani perkara anak tersebut dan mengenai 

waktu dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari 

Penuntut Umum. 

Setelah Ketua Pengadilan menetapkan hakim yang berhak menangani 

perkara anak tersebut, hakim tersebut melakukan pemeriksaan berkas perkara 

yang dilimpahkan dari wawancara dengan Meta Permatasari, S.H. Jaksa 

Fungsional kejaksaan, dari hasil pemeriksaan apabila berkas sudah dinyatakan 

lengkap dan apabila untuk kasus anak tersebut dapat diupayakan diversi maka 

hakim tersebut wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu paling lama 7 (tujuh) 

hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim, Pasal 14 

butir 4 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak.  
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2.4.3. Diversi Pada Tahap Penuntutan Perkara Anak 

Penuntutan sebagaimana menurut Pasal 1 angka (7) KUHAP, bahwa 

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke 

pengadilan negeri yang berwenang  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang diatur  

dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh 

hakim disidang pengadilan.” 

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi penuntutan, namun 

perbedaannya bahwa KUHAP tidak menyebutkan secara tegas “terdakwa”, 

sedangkan wirjono prodjodikoro disebutkan secara tegas dalam bukunya Andi 

Sofyan dan Abdul Asis “Hukum Acara Pidana”, lebih lengkapnya, yaitu 

“Menuntut seorang terdakwa di  muka hakim pidana adalah menyerahkan   

perkara   seorang   terdakwa   dengan   berkas perkaranya kepada hakim 

dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan 

perkara pidana itu terhadap terdakwa. Yang  berwenang melakukan penuntutan 

sebagaimana menurut Pasal 137 KUHAP, bahwa “Penuntut umum berwenang 

melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak 

pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang 

berwenang mengadili.”
161

 

Menurut Meta Permatasari, S.H. selaku Jaksa Fungsiona l di Kejaksaan 

Negeri Semarang, dalam melaksanakan tugas penuntutan (JPU) jaksa penuntut 

umum terhadap pelaku tindak pidana anak tidak jauh berbeda dengan penuntutan 

terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hanya saja 

                                                           
161 Andi Sofyan dan Abdul Asis, Op. Cit.,169. 
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ada perlakuan khusus dalam penanganannya. Adapun tata urutan dalam proses 

penuntutan terhadap tindak pidana  anak di  Kejaksaan Negeri  Semarang  

sebelum pelaku tindak pidana anak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk 

diadili.
162

 

Brigadir Septri Kartikawati anggota Unit PPA SATRESKRIM  

POLRESTABES  Semarang  mengatakan  yang berwenang dalam melakukan 

penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak yang 

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang 

ditunjuknya, akan tetapi dalam proses penyidikan terhadap anak dapat pula 

dilakukan oleh polisi wanita yaitu guna untuk mencari dan menemukan suatu 

peristiwa yang dianggap atau telah diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan 

anak, namun untuk kasus kekerasan seksual, seperti pencabulan,   persetubuhan   

terhadap   anak   yang   pelakunya adalah  anak  yang  berwenang  melakukan  

penyidikan  lebih dikedepankan  oleh  penyidik  perempuan  atau  polisi  

wanita.
163

 Sebagaimana disebut dalam Pasal 26 Undang-Undang Sistem Peradilan 

Pidana  Anak yang disebut sebagai  penyidik anak, disebutkan: 

1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan 

berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik. 

3) Syarat  untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  penyidik  adalah sebagai berikut: 

                                                           
162  Wawancara dengan Meta Permatasari, S.H. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri 

Semarang pada tanggal 21 April 2017 di Kejaksaan Negeri Semarang. 
163  Wawancara dengan Brigadir Septi Kartikawati Unit PPA SAT RESKRIM 

POLRESTABES Semarang pada tanggal 30 Mei 2017 di POLRESTABES Semarang. 
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a. Telah berpengalaman sebagai penyidik; 

b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; 

dan 

c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. 

4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang 

melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. 

Mengenai penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana 

kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik 

Indonesia   Nomor :  11   Tahun   2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

menyebutkan bahwa : “Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau 

Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan 

Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat 

atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik 

bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.” 

Selanjutnya dalam memeriksa tersangka pelaku tindak pidana  anak,    

mengatakan  bahwa pemeriksaan terhadap anak tersebut dapat dilakukan dengan 

dua pendekatan yaitu: 

1) Melakukan pendekatan secara efektif: Efektif dapat diartikan, bahwa 

pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa 

yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan 

keterangan yang sejelas-jelasnya. 
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2) Melakukan pendekatan secara simpatik: Simpatik maksudnya pada waktu 

pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti  

tersangka. Contoh Pada waktu melakukan pemeriksaan tersangka, penyidik 

menggunakan kata-kata yang halus, lembut dan penyidik hanya diperbolehkan 

menggunakan seragam bebas rapi tidak boleh memakai pakaian seragam 

kepolisan, tujuannya adalah agar pemeriksan berjalan dengan lancar, karena 

seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan 

mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan 

sejelas- jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka. 

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan 

ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu: ayat (1) penyidik 

wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

penyidikan dimulai. Ayat (2) proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Ayat 

(3) dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik 

menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua 

pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Ayat (4) dalam hal Diversi gagal, 

penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan  melimpahkan perkara kepenuntut 

umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian 

kemasyarakatan. 

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir 

dari penyidikan perbuatan pidana yang meliputi: 

1) Pembuatan Resume 
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2) Penyusunan isi Berkas Perkara dan 

3) Pemberkasan 

Dari keterangan diatas setelah ketiganya selesai dibuat maka tahap selanjutnya 

penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, dalam penyerahan berkas 

perkara ada beberapa tahap yaitu: 

1) Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja kepada 

penuntut umum untuk diperiksa kelengkapannya. 

2) Tahap kedua apabila dalam hal penyidikan sudah dikatakan lengkap (P.21) 

oleh jaksa penuntut umum, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab 

tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. 

Jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segara  

menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penutut umum. Dan dalam hal 

penutut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap. 

Penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik 

disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil 

penyidikan, dalam waktu 14 hari penutut umum tidak mengembalikan berkas 

tersebut, maka penyidikan dianggap selesai. 

a. Tahap Penyelesaian Perkara di Kejaksaan atau Penuntutan 

Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana Anak mengandung pengertian 

tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan 

anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam 

persidangan anak. Dalam Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 Pasal 41 

ayat (1) menentukan bahwa “penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh 
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Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan  Keputusan  Jaksa  Agung  atau  

pejabat lain  yang ditunjuk oleh Jaksa Agung”. Syarat  untuk  dapat  

ditetapkannya  sebagai  Penuntut Umum Anak dalam Undang-Undang Nomor 

: 11 Tahun 2012 Pasal 41 ayat (2) yaitu : 

a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum; 

b. Mempunyai  minat,  perhatian,  dedikasi,  dan  memahami masalah anak; 

dan 

c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. 

Menurut Meta Permatasari, SH. selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan 

Negeri Semarang, menjelaskan bahwa proses sebelum penuntut umum 

melimpahkan perkara tindak pidana Anak ke pengadilan negeri untuk deperiksa 

dan di putus oleh hakim dalam persidangan ada beberapa prosedur yang terlebih 

dahulu harus dilakukan oleh kejaksaan setelah tahap penyidikan selesai yaitu: 

1) Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP “penyidik  

memberitahukan  kejaksaan  tentang  dimulainya penyidikan dengan SPDP 

(Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)”. Setelah SPDP (Surat 

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) di beritahukan kepada kejaksaan, 

maka selanjutnya kejaksaan menerima SPDP dan berkas perkara tahap pertama 

dari kepolisian setelah itu SPDP dikelola oleh Kasi Pidum (Pidana Umum) 

atau kasi Pidsus (Pidana Khusus), kemudian kasi menunjuk jaksa peneliti 

untuk meneliti berkas perkara, dengan memberikan tugas: 

a. Mengikuti  dan  memantau  perkembangan  penyidikan sesuai SPDP 

b. Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik 
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c. Melakukan penelitian terhadap : berkas perkara, tersangka dan barang bukti 

d. Meneliti, apakah pelakunya tunggal atau lebih 

e. Apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta/kejadian 

f. Apakah tersangka dapat ditahan 

g. Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah 

h. Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup 

i. Apakah harus mengajukan ke persidangan, sesuai dengan ketentuan pidana 

yang disangkakan oleh penyidik 

j. Mengkonstruksikan  beberapa   perbuatan  pidana  yang terjadi dan siapa 

saja calon tersangkanya. 

2) Menerima  pengiriman  berkas  perkara  tahap  kedua  yaitu tanggungjawab  

tersangka  beserta  barang  buktinya  yang berisi mengenai identitas anak, 

waktu dan tempat kejadian perkara atau kronologis kejadian. Setelah  

kejaksaan  menerima  berkas  perkara  tahap kedua dari penyidik polri 

langkah selanjutnya jaksa melimpahkan perkara  tersebut ke  pengadilan, 

akan tetapi untuk kasus anak yang wajib diupayakan diversi, kejaksaan wajib 

mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan maksud agar dapat menemukan 

kesepakatan antara kedua belah pihak anak orang tua/wali pelaku dengan anak 

orang tua/wali korban dan selain itu agar anak dapat dijauhkan dari 

persidangan. untuk anak yang dapat diupayakan diversi yaitu anak yang telah 

melakukan tindak pidana ringan, seperti anak dalam kasus pencurian biasa, 

perkelahian, dll. 
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Setelah hasil diversi tidak dapat menemukan kesepakatan antara kedua 

belah pihak di tingkat kejaksaan dan korban tetap meminta agar kasus 

tersebut dapat dilanjutkan sampai persidangan, maka tugas jaksa penuntut 

umum adalah segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadian Negeri  

setempat.  Namun  untuk  kasus  perkara anak yang tidak dapat di upayakan 

diversi seperti contoh pembunuhan, penganiayaan, perampokan, yang tindak 

pidana penjaranya lebih dari 7 Tahun, maupun yang pernah melakukan  

pengulangan tindak pidana maka kejaksaan mempunyai kewenangan untuk 

dapat langsung melimpahkan perkara tersebut di pengadilan tanpa harus 

mengupayakan diversi terlebih dahulu. 

Selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka apabila perlu 

ditahan, contoh hal-hal yang tidak perlu dilakukannya penahanan terhadap 

tersangka seperti pelaku anak yang masih sekolah, dan umur anak yang masih 

relatif muda yaitu umur dibawah 14 Tahun Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, walaupun tidak dapat dilakukannya penahanan 

pelaku anak harus tetap melakukan wajib lapor yaitu seminggu 2 (dua) kali dan 

harus ada penjamin yaitu dari orang tua/wali tersebut. Apa bila harus 

dilakukannya penahanan, karena pelaku adalah anak maka jangka waktu 

penahanannya adalah selama 5 (lima) hari dan dapat melakukan perpanjangan 

penahanan selama 5 (lima) hari Pasal 38 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengenai tempat untuk 

penahanan terhadap anak harus dipisahkan dengan tempat penahanan orang 
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dewasa, untuk anak bisa di tempatkan di LPAS  (Lembaga  Penempatan Anak 

Sementara).  

LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan 

berlangsung, LPAS ini menjadi tempat guna untuk memberikan pelayanan, 

perawatan, pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan klien anak selama anak 

ditahan untuk mengikuti proses persidangan.  Melalui keberadaan LPAS ini 

diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya 

tekanan secara fisik dan mental, karena LPAS harus dibuat senyaman mungkin 

untuk kepentingan terbaik bagi anak, namun yang menjadi kendala dalam 

proses penahanan untuk anak di wilayah Semarang yaitu belum terdapat 

LPAS, maka untuk penyidik, maupun jaksa penuntut umum dalam melakukan 

penahanan terhadap anak, anak biasanya dapat di titipkan di RESOS 

(Rehabilitasi Sosial). Akan tetapi sebelum melakukan penahanan terhadap 

anak, harus di perhatikan juga atas hak-haknya terlebih dahulu yaitu hak setiap 

anak yang berada dalam suatu proses peradilan pidana untuk pelaku anak agar 

tidak   ditahan kecuali penahanan itu upaya terakhir sebagaimana disebut 

dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

Adapun mengenai konsep penahanan terhadap anak. Penahanan terhadap 

anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang 

tua/wali dan atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan 

menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi 
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tindak pidana. Demikian yang disebut dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-

Undang Nomor : 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak. 

3) Membuat  surat  dakwaan,  apabila  surat  dakwaan  sudah dibuat dengan 

lengkap maka pihak kejaksaan segera melimpahkan perkara tersebut ke 

Pengadilan Negeri. Dalam melimpahkan perkara anak dari Kejaksaan Negeri 

ke Pengadilan Negeri dapat ditinjau dari segi aspek teoritik dan Praktik, maka 

untuk pelimpahan perkara anak dari  kejaksaan  tersebut  dapat  melalui  

Acara  Pemeriksaan Biasa (Bab XVI Bagian Ketiga dan Keempat Pasal 152 

s/d 202 KUHAP) dan dengan Acara Singkat (Bab XVI Bagian Kelima Pasal  

203-204  KUHAP). Dalam praktik peradilan apabila jaksa melakukan 

pelimpahan dengan acara pemeriksaan Biasa/Singkat Lazimnya  

mempergunakan sarana administrasi sebagaimana keputusan jaksa agung RI 

Nomor : KEP-120/J.A/12/-1992 tanggal 31 Desmber 1992 tentang 

Administrasi Perkara Tindak Pidana. 

Pada prinsipnya Format “Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan  

Biasa/Singkat”  (P-31/P-32)  berisikan  tentang hal-hal, bahwa : 

a. Di pojok kiri atas berisikan : Nama Kejaksaan Negeri dan kata  “Untuk  

Keadilan/Projustitia” tercantum identitas perkara yaitu: No. Reg. Perkara, No. 

Reg. Tahanan dan No.Reg. Barang Bukti. 

b. Berikutnya di tengah-tengah “Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan 

Biasa/Singkat” berisi Nomor Perkara, Kop Kepala Kejaksaan Negeri dan dasar 

pertimbangan-pertimbangan.
164 

                                                           
164 Lilik Mulyadi, Op. Cit., 70 
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Selanjutnya pada “Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan 

Biasa/Singkat” (P-31/P-32) berisikan pula mengenai tempat, tanggal, bulan, dan 

Tahun pembuatannya serta kemudian ditandatangani oleh pejabat pembuatnya 

(Kepala Kejaksaan Negeri setempat) serta berisi pula tembusan kepada Penyidik, 

Terdakwa/Keluarganya, Kepala Rutan dan Arsip. 

Pada hakikatnya secara ringkas “Tanda Terima Surat Pelimpahan 

Perkara Acara Biasa/Singkat (P-33)” berisikan : Nama Kejaksaan Negeri, Nomor 

Tanda Terima, kemudian, hari, tanggal, bulan, Tahun dan jam serta Nama, 

Pekerjaan dan Alamat Penerima surat pelimpahan perkara bahwa ia telah 

menerima surat-surat berupa: 

1. Surat pelimpahan perkara beserta Nomor dan Tanggal; 

2. Surat Dakwaan/Catatan Surat Dakwaan dan; 

3. Berkas Perkara atas nama tersangka, No. Reg. Perkara, tanggal. 

Kemudian akhir dari “Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara 

Pemerikaan Biasa/Singkat (P-33)” berisikan tentang : tempat, tanggal, bulan dan 

Tahun surat tersebut diserahkan dan di terima dengan disertai tanda tangan yang 

menyerahkan dan yang menerima. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kejaksaan 

Negeri Semarang, bahwa untuk proses pelimpahan perkara tindak pidana anak 

dari Kejaksaan Negeri Semarang ke Pengadilan Negeri, Meta Permatasari, S.H. 

selaku Jaksa Fungsional mengatakan lebih sering dengan menggunakan surat 

pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31)  daripada   menggunakan   

surat  pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Singkat (P-32), selanjutnya dalam 
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melimpahkan surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa ke pengadilan 

negeri harus disertasi dengan melampirkan berkas perkara, barang bukti dan surat 

dakwaan. Adapun alasan kenapa lebih menggunakan surat pelimpahan perkara 

Acara Pemeriksaan Biasa karena pelaksanaannya dalam praktek lebih efektif dan 

efisien, karena tidak banyak memakan waktu dan lebih mudah prosesnya, 

khususnya dalam kasus perkara tindak pidana anak. 

4) Setelah Kejaksaan melimpahkan surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan 

Biasa, dengan menyerahkan surat dakwaan dan barang bukti ke Pengadilan 

Negeri, selanjutnya Kejaksaan menunggu penetapan oleh majelis hakim untuk 

persidangan. 

2.4.4. Diversi Pada Tahap Persidangan Perkara Anak 

Menilai suatu keputusan pengadilan dikatakan melindungi hak-hak asasi 

anak (terdakwa) ataukah tidak melindungi hak-hak anak, ada dua aspek utama 

yang dapat dijadikan sebagai rujukan, pertama, sistem sidang anak, dan kedua 

jenis putusan hakim dengan dasar pertimbangan dijatuhkannya putusan tersebut. 

Tahap  pemeriksaan  tidak  jarang  masing- masing  pihak  memperoleh 

kesempatan yang sama dan adil. Sidang menghasilkan putusan yang tidak adil. 

Karena dominannya tahap pemeriksaan serta  adanya  indikasi  putusan yang tidak 

adil, maka hakim memegang peranan penting dan sangat menentukan dalam 

sidang pidana anak.
165  

Sidang anak bukan hanya bertumpu kepada menggunakan logika 

Undang-Undang (legal sense) melainkan diperlukan pula kajian yang didasarkan 

                                                           
165  Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Bina Cipta, Bandung, 1996, h. 43 
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pada logika umum (common sense), karena, hal tersebut didasarkan kepada 

adanya pertimbangan khusus yaitu bahwa seorang anak jiwanya  masih  labil.  

Apabila  terjadi sesuatu dalam  kehidupannya,  selamanya  akan selalu 

mengalami  trauma.  Persidangan  anak  harus ditujukan kepada perlindungan 

kesejahteraan anak baik fisik maupun mental. 

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa sidang anak : 

harus memperhatikan anak-anak secara khusus, jangan memperlakukan  anak  

seperti  orang  dewasa, trauma yang dialami oleh seorang anak apalagi dialami 

dalam pengalaman pertamanya, akan selalu berbekas terhadap jiwa dan 

perkembangan anak selama masa hidupnya. Bertolak dari kenyataan tersebut, 

persoalan urgen dalam sidang anak tidak hanya masalah formal prosedural yang 

harus dilakukan menurut peraturan, asas dan doktrin yang telah ditetapkan, namun 

lebih mendasarkan kepada sidang yang ditujukan  kepada  hakikat  yang 

melatarbelakanginya, yakni adanya sifat-sifat yang khusus dari seorang anak. 

Sidang anak berbeda dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa, 

sistem peradilan anak subsistemnya terdiri atas, Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan Anak, Lembaga Pendidikan Anak Negara (LPAN), Petugas 

Kemasyarakatan  termasuk  di  dalamnya  PK  yang dahulu disebut Bispa, dan 

Penasehat Hukum. Hanya  peranan  PK dalam konteks sistem peradilan anak 

lebih besar bila dibandingkan dengan  peranannya dalam sistem peradilan pidana 

bagi orang dewasa. Setelah Jaksa Penuntut Umum Anak melimpahkan berkas 

perkara pidana anak ke Pengadilan Negeri (PN) yang berwenang mengadili, maka 
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Ketua PN segera menunjuk Hakim Anak yang akan  menyidangkan perkara  

tersebut.   

Hakim Anak yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara, dan segera 

menetapkan hari sidang. Setelah menetapkan hari sidang Hakim Anak memanggil 

pihak- pihak yang terkait dan yang akan diperiksa di sidang  anak.  Pada  hari dan  

jam  yang  telah ditetapkan Hakim Anak membuka sidang dan menyatakan sidang 

tertutup   untuk umum. Yang wajib hadir dalam sidang anak yaitu : Penuntut 

Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing  Kemasyarakatan (PK),  orang  tua,  wali 

atau  orang  tua  asuh,    dan  saksi  Paragraf 4 Undang-Undang Peradilan Anak 

tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan menyatakan: 

Pasal 55 berbunyi : Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud  

dalam  Pasal 1  angka  (2),  Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing 

Kemasyarakatan, orang tua,  wali atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir 

dalam Sidang Anak. 

Pasal 56 berbunyi : 

(1) Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar Pembimbing 

Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan 

mengenai anak yang bersangkutan. 

(2) Laporan  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) berisi : 

a. Data  individu  anak,  keluarga,  pendidikan, dan kehidupan sosial anak, 

dan 

b. Kesimpulan  atau  pendapat  dari  Pembimbing Kemasyarakatan.  

Pasal 57 berbunyi : 
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(1) Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk 

umum, terdakwa dipanggil masuk bersama orang tua, wali, atau orang tua 

asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. 

(2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali atau orang 

asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. 

Pasal 58 berbunyi : 

(1) Pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa 

dibawa keluar ruang sidang. 

(2) Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang 

tua, wali, atau orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing 

Kemasyarakatan tetap hadir. 

Pasal 59 berbunyi : 

(1) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim   memberikan   kesempatan   

kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, untuk mengemukakan segala hal 

ikhwal yang bermanfaat bagi anak. 

(2) Putusan   sebagaimana   dimaksud   dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan 

laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. 

(3) Putusan Pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 

Pasal 6 Undang-Undang Peradilan Anak menyatakan bahwa: Hakim, 

Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasehat Hukum, serta petugas lainnya  dalam  

Sidang  Anak  tidak  memakai toga pakaian dinas. Keberhasilan sistem peradilan 

pidana bukan hanya diukur dari adanya seperangkat aturan yang dijadikan 

landasannya, melainkan harus dilihat pula sampai seberapa jauh norma tersebut 
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diaplikasikan dalam kenyataannya. Untuk mengukur keberhasilan penegakan 

hukum harus terdapat sinkronisasi antara  dassein  dengan  das  sollen.  Hukum 

pidana dalam pelaksanaannya menyentuh manusia secara luas, bukan hanya 

manusia sebagai pelaku kejahatan tetapi membawa konsekuensi  keterlibatan  

aparat  penegak  hukum,korban dan masyarakat. 

Mengadili  adalah suatu  pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan 

hukum. Mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia pada 

hakikatnya tidaklah mungkin. Oleh karenanya mengadili tanpa suatu hubungan 

yang bersifat sesama manusia antara hakim dengan terdakwa kerapkali dirasakan 

sebagai memperlakukan suatu ketidakadilan. Dan suatu pidana yang ditimpakan 

setelah mengadakan suatu penyelesaian tanpa  memperhatikan  diri  dari  orang  

yang  berperkara, akan merupakan suatu penghancuran diri masa depan.
166

  

Proses sidang anak faktor kemanusiaan merupakan sesuatu hal yang 

harus melandasi pemikiran pada penegak hukum terutama hakim. Sidang anak 

sesungguhnya bukan ditujukan untuk melegalisasi pemberian penderitaan  

terhadap  pelaku  atas  perbuatan  yang telah dilakukannya, melainkan salah satu 

sarana untuk mewujudkan tujuan pidana dan pemidanaan, yakni perlindungan 

masyarakat (social defence). Aspek perlindungan masyarakat, dapat dilihat dari 

berbagai sudut, yang meliputi: perlindungan masyarakat terhadap perbuatan 

jahat, perlindungan masyarakat dari pelaku, perlindungan masyarakat terhadap 

penyalahgunaan sanksi pidana, mempertahankan keseimbangan berbagai 

kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan. 

                                                           
166 Roeslan Saleh, Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan, Aksara Baru, Jakarta, 

1995, h. 7.   
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Menurut teori pidana kebijaksanaan, tujuan pidana dan pemidanaan 

adalah untuk: perlindungan masyarakat, perlindungan terhadap anak yang 

bersalah melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antara keluarga dengan 

masyarakat, dalam rangka membina, memelihara,  dan  mendidik  pelaku  tindak  

pidana anak,  dan  pencegahan  umum  dan  khusus. Teori pidana kebijaksanaan 

ini menekankan pula bahwa rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa 

Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina. Dalam 

kaitannya dengan ini, teori pidana kebijaksanaan menimbulkan aspek, bahwa 

pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, ikut bertanggungjawab untuk 

membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak menjadi 

manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa.
167

 

Pendekatan khusus dalam mengenai masalah  hukum  dan  peradilan  

anak  antara  lain sering terungkap dalam berbagai pernyataan : anak yang 

melakukan tindak pidana (juvenile offender) janganlah dipandang sebagai 

seorang penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan 

bantuan, pengertian dan kasih sayang, pendekatan yuridis terhadap anak 

hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif edukatif dan pendekatan 

kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum 

yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan 

penurunan semangat (discouragement) serta menghindari proses stigmatisasi 

                                                           
167 Made S. Astuti, Laporan Hasil Penelitian : Persepsi para Hakim tentang Hakim yang 

Lebih Baik untuk Mengadili Perkara Pidana Anak (Studi di wilayah Pengadilan Negeri  Wilayah 

Propinsi Jawa Timur, Fakultas Hukum Unibraw, Malang, 1997, h. 87)  
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yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian 

anak dalam arti yang wajar.
168

 

Mengingat sifat-sifat emosional anak masih labil serta belum dapat 

membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, maka  oleh  karena  

itu  perkara  pidana  anak perlu  ditangani secara  khusus dalam rangka 

memberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan mereka. Penanganan 

secara khusus dimaksud yakni dengan melakukan pendekatan secara  simpatik,  

efektif,  objektif dan  melindungi serta  mengayomi anak  agar dapat   

menyongsong   masa   depannya   yang masih panjang itu lebih baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa hakim anak membutuhkan pengetahuan yang luas dan 

mendalam agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar 

dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak. Oleh karena itu 

di satu pihak putusan hakim harus berdasarkan  aturan-aturan hukum  pidana, di 

lain pihak  hakim yang  memutuskan perkara pidana  anak perlu  mengetahui 

masa lampau anak, yaitu apa yang menjadi kuasa, atau penyebab ia melakukan 

tindak pidana, dan masa depan anak yang dihubungkan dengan nasib dan 

kariernya.
169

 

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Peradilan Anak yang menyatakan 

hakim haruslah yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami 

masalah anak adalah yang memahami: pembinaan anak yang meliputi pola asuh 

keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan 

                                                           
168 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 

1992, hal. 115 
169 Made Astutie, Op. Cit., h. 4. 
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pendekatan secara efektif, efektif dan simpatik, pertumbuhan dan perkembangan 

anak, dan berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi 

kehidupan anak. 

Pelanggaran yang dilakukan anak hendaknya ditangani oleh petugas 

yang berwenang  sesuai  prinsip  pemeriksaan  yang  jujur dan adil, proses 

tersebut perlu bersifat kondusif  terhadap  kepentingan  terbaik  anak-anak dan 

hendaknya dilakukan dalam kondisi pemahaman yang memungkinkan anak-anak 

berpartisipasi dan mengekspresikan diri secara bebas.  

Costin mengatakan bahwa: titik berat dilaksanakannya SA bukan 

didasarkan atas tindakan yang dilakukan oleh anak, tetapi fakta dan hal-hal yang 

berhubungan yang menyebabkan anak dihadapkan ke pengadilan. Tujuan sidang 

anak bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan 

perlindungan anak serta pencegahan penanggulangan tindakannya melalui 

tindakan pengadilan yang konkrit.
170

 

 U paya untuk memberikan perlindungan h u k u m  terhadap anak 

dalam sidang anak, Sudarto, menyatakan bahwa : Segala aktivitas yang 

dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, 

jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip, ialah 

demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. Jadi apakah hakim akan 

menjatuhkan pidana ataukah tindakan   harus   didasarkan pada kriterium apa 

                                                           
170 Siswohardjo, Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana, YLBHI dan Rajawali, 

Jakarta, 1986,  h. 33 
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yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa 

mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.
171

 

Sidang anak dilakukan oleh hakim tunggal sebagaimana ditegaskan 

dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 

Peradilan Anak dengan suatu tujuan yakni difokuskan pada kesejahteraan anak 

dan berorientasi pada kepentingan anak, maka diperlukan pendekatan khusus 

dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam sidang anak. Ini berarti 

bahwa perlu ada perhatian khusus, pertimbangan khusus, perlindungan khusus 

bagi anak dalam  masalah hukum dan peradilan. Pengakuan akan perlunya 

perlakuan dan pendekatan khusus ini jelas dapat dilihat di dalam Declaration of 

the Right of the Child,   SMRJJ  maupun di dalam Undang-Undang Peradilan 

Anak.
172

 

Hakim sebagai salah satu bagian dari pemimpin keduniawian di dalam 

memutus perkara pidana anak, didalam menetapkan pertanggungjawaban pidana 

dan pemidanaan terhadap anak, ia harus mengerti proses tingkah laku keluarga 

untuk  dapat memahami proses sosial anak secara umum agar hakekat dari 

keadilan dapat   diwujudkan. Hak ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang 

Peradilan Anak, bahwa sebelum menetapkan putusannya, Hakim wajib 

mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing 

kemasyarakatan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Anak. Sedangkan 

laporan penelitian kemasyarakatan berisi: data individu anak, keluarga, 

                                                           
171 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, h. 140 
172 Made S. Astuti, Op. Cit. h. 12 
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pendidikan, kehidupan  anak,  dan  kesimpulan  atau  pendapat dari PK Pasal 

56 ayat  (2) Undang-Undang Peradilan Anak. 

B e r d a s a r k a n  uraian diatas dapat dipahami tentang pentingnya  

bagi  Hakim anak  tentang  pengetahuan dan pemahaman kondisi sosial dan 

lingkungan anak  guna memutuskan perkara pidana anak dengan adil agar 

putusannya yang dijatuhkan sesuai dengan kebutuhan anak. Personil sidang anak 

hendaknya menunjukkan keanekaragaman anak yang berhubungan dengan 

sidang anak.  

Guna untuk mendapatkan keadilan dalam  sidang  perkara anak serta 

dalam upaya  peningkatan  pelayanan terbaik diperlukan adanya fasilitas 

pelayananyang prima dan bantuan dalam proses rehabilitasi. Dalam sidang anak, 

perkara anak tidak dilakukan tindakan pengalihan (diversi), sehingga anak harus 

ditangani oleh pejabat yang berwenang (competent authority) sesuai dengan 

prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.  

Sidang anak harus bersifat kondusif dilakukan dalam suasana 

kekeluargaan dan santai, sehingga anak dapat memberikan keterangan dan 

pernyataan secara bebas tanpa ada tekanan . Sedangkan dalam rangka 

memberikan pertimbangan yang  sebaik-baiknya, adanya laporan penyelidikan 

sosial anak, prinsip dan pedoman penyelesaian perkara  merupakan syarat  

mutlak yang penting untuk diperhatikan. 

Agar  sidang  anak  efektif  dan  memenuhi rasa keadilan, standar yang 

harus dipenuhi meliputi,  Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan 

pelayanan secara individual dan tidak menghukum, tersedianya fasilitas yang 
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cukup dalam ruang sidang, setiap anak dan  situasinya dipertimbangkan secara 

individual, hak-hak yuridis dan konstitusional dari  anak  dan  orang  tua,  dan  

masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi.  

Apabila hakim dalam menetapkan hukum pidana anak tidak 

mempertimbangkan masa lampau anak dan tidak memperhatikan masa depan 

anak, maka akan terjadi  putusan  yang tidak adil. Bahkan dapat berakibat lebih 

buruk dan fatal apabila putusan tersebut t i d a k  b e r p i h a k  m a k a  akan 

dapat merusak masa depan mereka. Putusan hakim sangat berpengaruh  

terhadap  kehidupan yang lebih baik dan lebih cerah. Karena itu putusan 

tersebut harus berdasarkan  pertanggungjawaban pribadi, dan akan kurang 

bermakna apabila   diperoleh dari pertanggungjawaban kolektif dan yang sering 

bersifat kompromistis seperti yang terhadap pada putusan hakim majelis.
173

 

Lebih lanjut disebutkan oleh Astuti bahwa perkara anak sering kali 

menyangkut hal-hal yang halus dan intim, antara lain mengenai kehidupan 

pribadi anak tersebut, orang tuanya dan anggota keluarga lainnya. Akan jauh 

lebih mudah mengungkap hal ini semua kepada hakim tunggal dari pada kepada 

hakim majelis, lebih-lebih apabila hakim tunggal tersebut sungguh-sungguh 

berusaha untuk mendapatkan kepercayaan anak dan orang tua atau walinya. 

Kerjasama pejabat-pejabat pengawasan dan sosial juga lebih mudah diadakan 

dengan hakim tunggal. Kerjasama ini sangat penting untuk memberi putusan 

yang tepat maupun untuk suksesnya pelaksanaan putusan. Hakim anak juga harus 

dapat mengikuti perkembangan anak yang telah dijatuhi pidana atau tindakan, 

                                                           
173 Made S. Astuti, Op. Cit. h. 5 
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sehingga dengan tepat dapat mengambil ketetapan apabila pejabat yang 

berwenang mengajukan permohonan kepada hakim tunggal untuk merubah 

syarat-syarat yang ditentukan dalam putusan sehubungan dengan kelakuan anak 

selama menjalankan pidana atau tindakan. Hal ini akan memerlukan waktu yang 

lebih lama apabila harus dikembalikan pada Majelis Hakim. 

Keadilan bagi anak-anak yang dihadapkan ke depan sidang peradilan 

anak, ada beberapa persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 

a. Hakim harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak 

menghukum; 

b. Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk 

menjamin, disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik 

tentang kebutuhan anak, jika anak membutuhkan pemeliharaan dan 

pembinaan dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan 

kebutuhannya, masyarakat menerima perlindungan yang cukup; 

c. Prosedur dirancang untuk menjamin bahwa setiap anak dan situasinya 

dipertimbangkan secara individual, hak-hak yuridis dan konstitusional dari 

anak dan orang tua, dan masyarakat dipertimbangkan secara tepat 

dilindungi.
174

 

Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Anak menegaskan bahwa Penuntut 

Umum, Penasehat  Hukum, Pembimbing  Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau 

orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak. Kehadiran pihak-

pihak dimaksud dalam Rule 15.2 SMRJJ dan Pasal 55 Undang-Undang 

                                                           
174  Arief Gosida, Pengembangan Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana, 

Rajawali, Jakarta, 1986, h. 32 
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Peradilan Anak dimaksudkan agar sidang anak menjadi perantara masyarakat 

yang mengharapkan pengontrolan orang tua terhadap anak-anak mereka, 

memberi pengertian tentang arti tanggung jawab, disiplin, dan kewajiban kepada 

orang-orang disekelilingnya.
175

 

Kehadiran orang tua atau wali, atau orangtua asuh dalam sidang anak 

sangat penting artinya untuk memberikan bantuan psikologis dan emosional bagi 

anak. Aspek kejiwaan sangat berpengaruh bagi perkembangan anak dan 

pertumbuhan anak. Oleh karena itu perlu diciptakan suasana kekeluargaan pada 

sidang anak,  dalam  rangka  memberikan  pengaruh yang baik bagi pertumbuhan 

dan berkembang jiwa maupun fisik anak.
176

 

Di Indonesia sendiri landasan yuridis yang mengatur sidang anak 

diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak yang pada dasar mengatur 

bahwa : 

a. Perkara anak disidangkan : terpisah dari orang-orang dewasa, pada hari 

tertentu, dan oleh hakim tertentu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri 

masing-masing. 

b. Baik hakim, jaksa, dan penasehat hukum  dalam sidang perkara anak tidak 

boleh memakai toga/pakaian dinasnya masing-masing. 

c. Sidang selalu bersifat tertutup, pers tidak boleh hadir, dan keputusannya 

diucapkan dalam sidang tertutup pula, dipublikasikan pun dilarang. 

d. Orang tua/wali/penanggung jawab anak harus hadir agar hakim dapat 

mengetahui juga keadaan yang meliputi anak, misalnya keadaan rumah, bahan  

                                                           
175 B. Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja, alumni, Bandung, 1979, h. 32. 
176 Made S. Astuti, Op. Cit. h. 9. 



219 

 

 

mana yang perlu untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan penempatan 

anak. 

e. Sejak dari penyidikan oleh kepolisian telah diambil langkah-langkah   

pengkhususan, misalnya: pemeriksaan dilakukan oleh bagian  tersendiri  yang  

terpisah dari bagian orang dewasa, tempat penahanan terpisah pula dari 

tempat tahanan untuk orang dewasa. 

f. Oleh kejaksaan telah pula ditunjuk jaksa khusus sebagai penuntut untuk 

perkara anak. 

g. Dalam sidang perkara anak diikutsertakan seorang social worker atau 

probation officer, yaitu pekerja sosial di bidang kehakiman dari Direktorat 

Jendral Pemasyaratan Departemen Kehakiman RI Tenaga teknis tersebut di 

daerah dilaksanakan petugas PK.
177

 

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa peranan dari pembimbing 

kemasyarakatan (PK) sangat penting dalam menentukan putusan Hakim. 

Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hakim dan   teknis sidang anak dalam 

Undang-Undang Peradilan Anak yaitu : Hakim memeriksa perkara anak dalam 

sidang tertutup Pasal 8 ayat (1), SPA dengan Hakim tunggal Pasal 11 ayat (1), 

Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), sidang anak wajib dihadiri oleh Penuntut 

Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau 

orang tua asuh, dan saksi Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Petugas 

lainnya tidak memakai toga atau pakaian dinas Pasal 6. 

                                                           
177 BPHN (Depkeh) dan Fakultas Hukum, Peradilan Anak, Binacipta, Bandung, 1977, 

h. 44. 
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Pentingnya hak-hak anak sebagai pelaku diberi perhatian khusus 

selama proses peradilan, karena proses peradilan pidana anak adalah suatu 

proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat 

memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai 

macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu 

mempunyai motivasi tertentu.  

Oleh karena itu, selama proses persidangan hak-hak anak yang perlu 

diperhatikan dan diperjuangkan meliputi: hak mendapatkan penjelasan mengenai 

tata cara persidangan dan kasusnya, hak mendapatkan pendamping, penasehat 

selama persidangan, hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar 

persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan), hak untuk 

mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, 

menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, hak untuk menyatakan pendapat, 

hak untuk memohon ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan,  

karena  ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang 

berdasarkan Undang Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau 

hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 ayat 

(22), hak untuk mendapatkan perlakukan pembinaan/penghukuman yang positif, 

yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, hak akan  

persidangan  tertutup  demi  kepentingannya.
178

 

Sidang anak yang diidealkan secara yuridis maupun  aspek-aspek  

sosiologis kriminologis harus melindungi hak-hak asasi anak, khususnya ketika   

                                                           
178  Arief Gosita, Op. Cit. h. 51. 
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diimplementasikan oleh hakim yang memeriksa dan hendak menjatuhkan 

putusan hukum tersebut, akan bermanfaat atau benar-benar  melindungi  hak-hak  

asasi  anak jika jenis vonis yang dijatuhkan juga melindungi hak-hak asasinya. 

Artinya ada dua aspek untuk menilai putusan hakim yang dikategorikan 

melindungi hak asasi anak, pertama, acara pemeriksaan anak dalam sidang anak 

yang  benar-benar  menerapkan  ketentuan hukum yang melindungi hak-hak 

anak, dan kedua,  putusan hakim yang dijatuhkan difokuskan untuk 

mempertimbangkan keadaan anak dan masa depannya. 

Putusan  hakim  dalam  sidang  peradilan anak  dapat  berupa  

menjatuhkan pidana atau tindakan kepada terdakwa anak nakal. Pidana itu dapat 

berupa: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan. 

Disamping  pidana  pokok,  juga  dapat  dihukum dengan pidana 

tambahan berupa perampasan barang tertentu, dan atau penyebaran ganti 

kerugian. Tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal dapat berupa:  

a) Mengembalikan  anak  kepada  1)  orangtua, 2) wali, atau 3) orang tua asuh, 

b) Menyerahkan anak kepada negara (anak negara untuk mengikuti pendidikan, 

pembinaan, dan latihan kerja, atau 

c) Menyerahkan anak nakal kepada departemen sosial, atau organisasi sosial 

kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan 

kerja. Tindakan dalam hal ini disertai dengan teguran dan syarat tambahan 

yang ditetapkan oleh hakim. Teguran dapat dilakukan secara langsung oleh 

hakim atau tidak  langsung oleh orang tua/wali/orang tua asuh. Teguran ini 

berupa peringatan kepada  anak  untuk  tidak  melakukan tindak pidana lagi. 
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Jenis putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum itu seharusnya, didahului dengan pertimbangan-

pertimbangan baik yang menyangkut kausa (latar belakang/penyebab) terjadinya 

tindak pidana yang dilakukan dan juga  mempertimbangkan  kondisi  psikologis 

dan masa depan anak. Pertimbangan ini berasal dari pembimbing kemasyarakatan. 

Laporan pembimbing kemasyarakatan tersebut merupakan salah satu 

bahan yang penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2), Undang Undang Peradilan  Anak, bahwa 

laporan pembimbing kemasyarakatan wajib dipertimbangkan sebelum hakim 

menjatuhkan keputusannya. Dengan menempatkan pertimbangan dari 

pembimbing  kemasyarakatan tersebut, putusan hakim akan  benar-benar teruji 

sebagai keputusan yang mempertimbangkan keberadaan hak-hak asasi anak. 

2.5. Beberapa Alasan Mengenai Urgensi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian 

Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak 

2.5.1. Mediasi Penal Dalam Perspektif Filosofis 

Dilihat dari perspektif filosofis, Mediasi Penal mengandung azas 

diterapkannya “menang-menang” win-win dan bukan berakhir dengan “kalah-

kalah” lost-lost atau“ menang kalah” winlost, sebagaimana yang ingin dicapai 

oleh peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif 

(law enforcment process). Penyelesaian secara win-win solution dapat memuaskan 

semua pihak yang berperkara sama-sama untung, karena win-win is a frame of 

mindand heart that constantly seeks mutual benefitinall human interaction.Win-

Win means that agree mentsor solution are mutually benefecial, mutually 
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satisfying. With a Win/Win solution, all parties feel good about the decision and 

feel commited to action plan, Win/Winsees life asa cooporativenota 

compotitivearena.
179

 

Dengan penyelesaian perkara yang menguntungkan, semua pihak merasa 

senang terhadap keputusan yang diambil serta terikat untuk ikut melaksanakan 

rencana tindakan yang telah disepakati. Lembaga yang disediakan untuk itu 

adalah Restorative Justice yang dalam mekanisme prosesnya adalah dengan 

Mediasi, yang tetap menjunjung tinggi norma hukum   sosial  serta  memenuhi  

rasa  keadilan.  Mengenai  substansi kesepakatan serta bagaimana realisasinya 

melibatkan pihak ketiga yang ditentukan secara bersama
180

. 

Penyelesaian perkara pidana melalui Mediasi Penal diharapkan dapat 

mencapai   puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan mengenai 

bentuk penyelesaian perkara antara para pihak yang bersengketa. Konsep ini tentu 

berbeda dengan apa yang diperoleh melalui jalur litigasi (peradilan), dimana 

penyelesaian sengketa berakhir dengan situasi “menang-kalah”
181

. 

Menurut Barda Nawawi Arief, salah satu alasan dipergunakan Mediasi 

Penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena adanya ide perlindungan 

korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan 

(formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan 

yang berlaku, serta upaya pencarian alternatif pemidanaan (selain penjara)
182

. 

                                                           
179Covey, The Seven Habits Of Highly Effective People (terjemahan), Covey Leadership 

Center, 1994, h. 3. 
180Ibid  
181

Lilik I, Op.Cit. 119 
182Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan 

Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang, 2000, h. 169. 
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Sistem pemasyarakatan sebagai pengganti dari sistem kepenjaraan dirasa 

tidak efektif dalam menekan tingginya angka kejahatan, paradigma 

pemasyarakatan di Indonesia saat ini tidak menjadikan penjara sebagai tempat 

pemberi rasa jera. Hak asasi manusia merupakan dalil yang digunakan dalam 

memperlakukan narapidana dipenjara. Para narapidana diperlakukan sedemikian 

rupa dan mendapatkan perlindungan dari penyiksaan dengan alasan apapun. 

Penjara justru melahirkan stigma negatif dan menjadi sekolah kejahatan bagi para 

pelaku, sehingga adalah mungkin penjara akan melahirkan peluang bagi pelaku 

untuk menjadi residivis/mengulangi perbuatannya
183

. 

Keadaan penjara di Indonesia saat ini sudah overload atau over capacity 

atau over crowding karena situasi krisis akibat kepadatan penghuni lembaga 

pemasyarakatan (lapas), hal ini mengakibatkan terjadinya penyimpangan 

penerapan kebijakan dalam praktek pembinaan narapidana didalam lapas karena 

adanya intereaksi antara narapidana yang satu dengan yang lain serta antara 

petugas lapas dengan narapidana yang tak terbatas. 

Pidana penjara bila dilihat dari sisi korban, dengan pidana penjara justru 

tidak memberikan rasa keadilan bagi korban karena tujuan dijatuhkannya 

pemidanaan kepada pelaku kejahatan adalah hanya untuk pembalasan  terhadap 

perbuatan pelaku, sehingga kepentingan korban untuk mendapatkan penggantian 

dari kerugian yang dialaminya sering kali tidak mendapatkan perhatian, keadaan 

                                                           
183 Mardjono Reksodi poetro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia,  Melihat pada 

Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi,Pusat Keadilan dan Pengabdian 

Hukum, Jakarta,1994, h. 5. 
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ini tentu saja mengakibatkan hak- hak korban terabaikan dan korban tetap 

merasakan kerugian. 

Selanjutnya pidana penjara bila dilihat dari sisi keluarga pelaku 

kejahatan, pidana penjara menyebabkan keluarga pelaku kejahatan ikut merasakan 

akibat dari perbuatan pelaku baik materiil maupun immateriil sehingga  fungsi 

keluarga  tidak berjalan dengan baik,  selain itu  pidana penjara juga berdampak 

pada kehidupan sosial masyarakat karena stigma negatif sebagai mantan napi akan 

mempengaruhi pelaku dan keluarganya untuk kembali bermasyarakat. 

Sebaliknya pidana non penal bukan berarti melepaskan pelaku kejahatan 

begitu saja tanpa ada sanksi yang harus dijalankan. Pidana non penal justru 

mengajarkan pelaku untuk bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, selain 

pelaku diharuskan bertanggung jawab membayar denda kepada korban sebagai 

ganti rugi atas perbuatan yang dilakukannya, ia juga diajarkan untuk memiliki 

empati terhadap orang lain dengan kerja sosial yang dijalankannya. 

Hukuman baru dalam bentuk seperti ini terbukti jauh lebih efektif dalam 

memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan juga menguntungkan bagi 

berbagai pihak, antara lain : pelaku dapat terhindar dari stigma. Sedangkan di 

pihak korban, korban dapat terhindar dari pengabaian hak, terjadi pemulihan 

hubungan antara  pelaku,  korban,  dan  masyarakat, dengan demikian negara 

tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar untuk memenuhi kebutuhan hidup 

pelaku. Dari aspek kebijakan hukum pidana, fenomena penggunaan pidana 

perampasan kemerdekaan (penjara) yang terkesan “boros”, sudah barang tentu 

sangat bertentangan dengan kecenderungan yang sedang melanda dunia 
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Internasional dewasa ini, yaitu untuk sejauh mungkin menghindari penjatuhan 

pidana penjara dengan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif
184

. 

Dikaitkan dengan penyelesaian perkara pidana melalui Mediasi Penal, 

apabila  dengan penyelesaian  tersebut   penyelewengan terhadap norma telah 

dapat diluruskan, kerugian telah tergantikan dan permasalahan telah selesai 

sehingga terjadi kembali keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan 

kepentingan individu, maka pidana atau pemidanaan sudah tidak diperlukan lagi 

karena tujuan pidana atau pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, dan 

perlindungan individu pelaku tindak pidana telah tercapai. Oleh karenanya 

penyelesaian perkaranya diubah menjadi proses mediasi dengan berdialog 

bermusyawarah untuk mencapai mufakat. 

Ide yang mendasari penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme 

Mediasi Penal adalah untuk menyatukan pihak-pihak yang menginginkan proses 

pidana konvensional yang panjang menjadi lebih singkat dan efektif yang dapat 

lebih memperhatikan kepentingan korban, mencari alternatif penyelesaian 

masalah dan mencari cara untuk mengurangi kerugian dan beban berat pada 

sistem peradilan pidana karena mekanisme Mediasi Penal ini lebih efektif dan 

efisien
185

. Adapun tujuan penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme Mediasi 

Penal adalah penyelesaian perkara pidana dengan mengadakan 

musyawarah/rekonsiliasi kedua pihak yang berperkara (pelaku kejahatan dan 

korban), mengadakan pemenuhan kepentingan korban berupa restitusi/ganti rugi 

                                                           
184Barda Nawawi Arief, Op.Cit, h. 234. 
185Recommendatio No. R. (99) 19 (The Commitee Of Minister Of The Council Of 

Europe) 15 September 1999. 
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dari kerugian yang telah dialaminya akibat perbuatan pelaku tindak pidana, 

memulihkan hubungan antara korban dan pelaku kejahatan yang telah terganggu 

akibat terjadinya tindak pidana dan memperlancar proses rehabilitasi pelaku 

kejahatan dan pemulihan martabat korban yang telah dirugikan oleh pelaku 

kejahatan. 

2.5.2. Mediasi Penal Dalam Perspektif  Teoritis 

Perkembangan pemikiran Mediasi Penal tidak lepas dari perkembangan 

ide restorative justice sebagai salah satu ide pembaharuan hukum pidana (penal 

reform), karena konsep Mediasi Penal pada dasarnya merupakan salah satu sarana 

dalam mewujudkan pelaksanaan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian 

perkara tindak pidana lalu lintas khususnya yang di lakukan oleh anak melalui 

mekanisme Mediasi Penal yang berperan sangat penting sebagai mekanisme 

penyelesaian perkara pidana dalam mewujudkan keadilan restoratif guna 

perlindungan hukum bagi anak.  konsep keadilan restoratif sebagai pembaharuan 

dari konsep pemidanaan. Keadilan restoratif adalah sebuah upaya atau pendekatan 

model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas musyawarah yang 

merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pemidanaan adalah sebagai upaya 

hukum terakhir dapat dihindari, jika konflik yang muncul dalam masyarakat dapat 

diselesaikan oleh kedua pihak dengan mengutamakan rasa keadilan dari kedua 

pihak yang bersengketa. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah 
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bagaimana perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa 

kejahatan.
186

  

Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana 

konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung 

pelaku. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara 

teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak 

mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.  

Eksistensi penanganan perkara tindak pidana lalu lintas yang di lakukan 

oleh anak melalui mekanisme Mediasi Penal merupakan dimensi baru dikaji dari 

aspek teoritis dan praktik. Seiring berjalannya waktu ketika semakin hari terjadi 

peningkatan jumlah volume perkara diselesaikan di pengadilan, maka polarisasi 

dan mekanisme Mediasi Penal merupakan salah satu solusi guna  menekan 

volume perkara, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama 

antara para pihak tersangka dan korban, serta untuk mencapai kepentingan yang 

lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.  

2.5.3. Mediasi Penal Dalam Perspektif  Yuridis 

Mediasi Penal dalam dimensi hukum negara (ius constitutum) sejatinya 

memang belum banyak dikenal dan masih menyisakan kontroversi, diantara 

pihak-pihak yang sepakat dan tidak sepakat untuk diterapkan. Persoalan 

esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa tindak pidana lalu 

lintas yang di lakukan oleh anak, terkait domain superioritas negara dan 

                                                           
 186 Rufinus Hutahuruk, Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui 

Pendekatan Restorative Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h 107 
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superioritas masyarakat kearifan lokal. Selain dimensi diatas, Implikasi lain 

sebenarnya eksistensi Mediasi Penal dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. 

Dikatakan demikian, di satu sisi oleh karena Mediasi Penal dalam ketentuan 

Undang-Undang tidak dikenal dalam SPP akan tetapi dalam tataran di bawah 

Undang-Undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan 

sifatnya parsial.  

Kemudian, di sisi lainnya ternyata praktik Mediasi Penal sudah 

membudaya telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak dulu kala  dan 

penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme 

lembaga adat. Dengan demikian, menjadi menarik apabila lebih lanjut dikaji 

dimensinya, “bagaimana Mediasi Penal dalam sistem peradilan pidana anak di 

Indonesia , khususnya dari perspektif asas, teori, norma dan praktik” sehingga 

diharapkan adanya pemahamannya bersifat komprehensif yang berguna bagi 

kebijakan legislasi, kebijakan aplikatif dan kebijakan administratif dalam 

merumuskan sebuah formulasi norma Mediasi Penal di masa mendatang (ius 

constituendum). 

2.5.4. Mediasi Penal Dalam Perspektif Sosiologis 

Proses penyelesaian perkara melalui proses Mediasi Penal secara 

sosiologis berorientasi pada budaya kekeluargaan yang tumbuh dan berkembang  

di lingkungan masyarakat Indonesia yang mengedepankan azas musyawarah 

mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam suatu sistem sosial melalui 

mekanisme lembaga adat, penyelesaian perkara dengan cara damai demi 

terpeliharanya harmonisasi sosial, dengan demikian pidana terhadap pelaku tindak 
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pidana yang di lakukan oleh anak  dipandang tidak diperlukan lagi karena justru 

dinilai akan merusak kembali harmoni sosial yang sudah tercapai
187

. 

Pemidanaan anak merupakan upaya paling akhir (Ultimum Remidium ) 

yang hendaknya di tempuh oleh Hakim dalam memutus  perkara anak. Pada 

Tahun 2012  telah di lakukan registrasi dan klasifikasi terhadap anak didik 

Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Berdasarkan 

data terlihat bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum cukup banyak, 

yaitu 3.768 anak yang mendekam dalam Lapas/Rutan/Cabang  rutan di seluruh 

Indonesia, seluruhnya telah terintegrasi. Untuk klasifikasi tahanan anak 

berdasarkan tingkat pemeriksaan  tindak pidananya mulai dari A,1 (Tahanan 

Kepolisian), A.II. (Tahanan Kejaksaan) A.III (Tahanan Pengadilan Negeri) A.IV 

(Tahanan Pengadilan Tinggi) A.V (Tahanan Mahkamah Agung) berjumlah 

keseluruhan adalah 2.057 anak 100% jumlah keseluruhan Anak Didik 

Pemasyarakatan berjumlah 3.765 orang anak. 188 

Berdasarkan data Korps lalu lintas Polri bulan Maret 2019 secara 

Nasional, ada 27 ribu sampai 30 ribu orang meninggal dunia akibat kecelakaan 

lalu lintas di jalanan yakni 56,87  persen melibatkan anak yang 24,43 persen di 

antaranya ialah kaum pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan Global Status Report 

on Road Safety 2013 yang menempatkan Indonesia sebagai negara kelima 

tertinggi  untuk angka kecelakaan lalu lintas di dunia. 

                                                           
187Lilik Mulyadi, Op.Cit. 
188LAKIP DITJEN PAS 2012, Indikator 1 ; Presentasi Anak Didik Permasyarakatan dan 

Klient Permasyarakatan Yang teregistrasi secara Tepat Waktu dan Akuntabel (Kementrian Hukum 

dan HAM RI) h. 101. 
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Penumpukan perkara anak tersebut berdampak pada kurang optimalnya 

pembinaan para terdakwa ketika sedang menjalani masa pemidanaan di lembaga 

pemasyarakatan anak, di sisi lain banyak di jumpai adanya  putusan hakim yang 

tidak mencerminkan adanya kepastian hukum kemanfaatan dan keadilan  bagi 

kepentingan anak, dan dalam dunia  praktek faktanya sering kita jumpai adanya 

adanya disparitas putusan antara si kaya dan si miskin. Sehingga ditemukan 

adanya kesenjangan penanganan perkara lalu lintas yang melibatkan status sosial 

anak yang berhadapan dengan hukum sehingga mendapatkan perlakuan yang 

berbeda, antara putusan perkara Nomor:123 Pid.Sus/2014/PN.TIM dan putusan 

perkara Nomor : 105/Pid.Sus/2014/PTR antara : 

1. Terdakwa Abdul Qodir Jailani alias Dul Umur 13 (tiga belas) Tahun Putra 

Musisi Ahmad Dhani yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi, 

sehingga menabrak pembatas jalan dan menabrak dua mobil lain, sehingga 

mengakibatkan 6 pengendara mobil tersebut meninggal dunia dan 9 terluka. 

Hasil  putusan majelis Hakim terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan.  

2. Terdakwa Anton Surya Bin Sumarno umur 16 (enam belas) Tahun 

mengemudikan kendaraan bermotor roda dua dengan kecepatan tinggi, yang 

karena kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia. Hasil  putusan 

Majelis hakim memvonis terdakwa harus menjalani penjara selama satu Tahun 

dengan masa percobaan selama dua Tahun dan denda Rp. 1.000.000 (satu juta 

rupiah) subsider dua bulan wajib kerja sosial.  

Hakikat dan substansi Mediasi Penal adalah sama dengan hakekat hukum  

adat, yaitu mengutamakan penyelesaian perselisihan diantara warga masyarakat 
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dengan cara musyawarah mufakat. Mengusahakan agar para pihak yang 

berperkara saling memaafkan sehingga tidak perlu membawa perkaranya ke 

lembaga peradilan. Penyelesaian perkara tersebut dapat menjaga hubungan baik, 

harmonisasi dan keselarasan diantara para pihak, sehingga  keseimbangan  dalam   

masyarakat  yang  terganggu  akibat terjadinya sengketa atau perselisihan dapat 

dipulihkan seperti keadaan semula dan tetap terjaganya tali silahturrahmi. 

Musyawarah merupakan  bentuk  nilai-nilai kebiasaan yang  hidup dan 

tumbuh dalam masyarakat Indonesia, oleh karenanya musyawarah menjadi bagian 

dari nilai-nilai luhur Pancasila yang merupakan dasar negara. Pancasila 

merupakan cermin dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat Indonesia 

dan menjadi jalan bagi penyelesaian segala sengketa diantara mereka. 

Upaya Mediasi Penal dijadikan sebagai salah satu aturan yang menjadi 

dasar hukum dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang di lakukan oleh 

anak, maka akan dapat diterima oleh masyarakat karena sistem penyelesaian 

perkara tersebut diambil dan berorientasi pada nilai-nilai budaya yang lahir, hidup 

dan berkembang dalam  masyarakat Indonesia itu sendiri
189

.  

2.5.5. Mediasi Penal Dalam  Perspektif Hukum Adat 

Hukum Adat adalah Hukum yang sekian lama hidup di Indonesia. 

Mengikuti pendapat Von Savign bahwa, Hukum adalah aturan yang tumbuh 

bersama masyarakat. Hukum Adat telah ada bahkan sebelum Hukum Modern 

yang diperkenalkan oleh Kolonialisme. Hukum Adat adalah hukum yang dinamis 

lagi elastis, ia akan selalu ada dalam masyarakat.Barda Nawawi menyebut, 

                                                           
189 Yusriando, Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai 

Pancasila…, h. 28 



233 

 

 

Praktik Mediasi Penal banyak dilakukan dengan cara "sembunyi-sembunyi", hal 

ini dikarenakan Mediasi Penal tidak diatur dalam aturan hukum positif. 

Sungguhpun demikian, Hukum Adat sudah mengenal perdamaian antar dua belah 

pihak sebagai jalan keluar dari segala perselisihan. Beberapa Hukum Adat yang 

mengakomodasi lembaga Mediasi Penal ini, antara lain di Sumatera Barat, Aceh, 

dan hukum adat Lampung. 

Daerah Aceh yang menjadi salah satu eksemplar dalam Penelitian 

Natangsa, memiliki Teuha Peut yang berfungsi sebagai mediator atau penegah 

konflik dalam penyelesaian perselisihan. Natangsa mencontohkan tindakan 

penganiayayan yang dilakukan oleh A terhadap S dan temannya. Kasus ini tidak 

dilaporkan ke Kepolisian namun, diselesaikan dalam lembaga Teuha Peut.
190

 

Penelitian serupa dilakukan oleh I Made Agus Mahendra di wilayah Bali. 

Sebagai eksemplar, lembaga adat di Bali ( kelihan adat, kelihan dinas, maupun 

Desa Adat) bersinergi dengan kepolisian untuk menangani kasus perselingkuhan 

antara Ketut Netra dengan Dewa Putra Dawa dengan jalan musyawarah.
191

 

Ketut Netra melakukan perbuatan memita ngalang semacam 

perselingkuhan, ia berselingkuh dengan Dewa Putu Dawa. Dari perbuatan 

tersebut, Dewa Putu hamil. Ketut Netra hendak menikahi Dewa Putu, namun 

dilarang oleh istri tuanya, Desak Nyoman Wardani. Setelah dilakukan Mediasi 

dengan keluarga besar yang difasilitasi oleh Kelian Adat/Kaling maka Desak 

Nyoman Wardani menyetejui suaminya menikah kembali.
192

 

                                                           
190Natangsa, Op. Cit, h. 140. 
191I Made Agus Mahendra, Op. Cit, h.191. 
192Ibid 
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Tamrin Amagola, sosiolog terkenal pernah berurusan dengan Peradilan 

Adat. Dalam sebuah persidangan, Tamrin yang ditunjuk sebagai saksi ahli 

menyatakan masyarakat dayak biasa melakukan hubungan seksual meskipun 

belum memiliki ikatan perkawainan yang sah. Majelis Adat Dayak Nasional 

(MADN) mengecam pernyataan Tamrin, dan memintan Tamrin meminta maaf 

kepada masyarakat Adat. Dalam persidangan Adat yang dinamakan Dayak 

Maniring Tuntang Menetes di Palangkaraya, Tamrin terbukti melakukan 

penghinaan kepada masyarakat Adat. Ia didenda Rp. 77.777.777 dan mencabut 

pernyataanya.
193

 

Lilik Mulyadi memahami, Mediasi Penal dalam optik Sosiologis, 

berorientasi pada nilai budaya kekeluargaan, mengedepankan asas musyawarah 

mufakat untuk menyelesaikan suatu sengeketa dalam suatu sistem sosial. 

Paradigma ini hanya dapat dijumpai dalam hukum adat yang merupakan 

pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia.
194

 

Bentuk penyelesaian ini, merupakan upaya menjaga hubungan harmonis. 

Pandangan tentang kosmos (Alam) berbeda dengan manusia era modern yang 

terpengaruh filsafat empirisme Bacon, yang mensubordinat Alam serta 

ekosistemnya sehingga sah untuk dieksploitasi. Hal ini berbeda dengan Alam 

pikiran masyarakat adat. Masyarakat Adat tidak berfikir adanya keterpisahan 

mereka dengan Alam beserta ekosistem yang menaunginya. 

Masyarakat Adat (jagat kecil mikrokosmos) memandang bahwa mereka 

adalah bagian kecil dan terintegrasi dari Alam (jagat besar makrokosmos) Alam 

                                                           
193Ibid., h. 10 
194Ibid., h. 6 
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bukan menjadi benda mati seperti dalam alam pikiran orang barat, bagi 

masyarakat Adat Alam adalah hidup, ia mampu marah sekaligus bisa memberi 

banyak manfaat bagi manusia. Maka untuk menjaga keseimbangan Alam, 

masyarakat dalam jagat kecil harus bisa menjaga harmonis dengan sesamanya, 

agar tidak membuat jagat besar marah dan mendatangkan bencana. Sehingga 

konflik atau pertikaian dalam masyarakat, sebisa mungkin dihindari. Rusaknya 

hubungan ini (mikrokosmis) akan menyebabkan krisis yang lebih besar pada jagat 

(makrokosmos).
195

 

Selaras dengan mengikuti pendapat Ter Har Bzr, yang menganggap 

praktik hukum adat sebenarnya ada dalam lembaga peradilan. Natangsa sempat 

mencatat beberapa Praktik Mediasi Penal ketika kasus Sudah bergulir ke meja 

hijau. Cukup penting, karena Penyelesaian perkara Pidana tidak mengenal 

mekanisme Mediasi. Dalam putusan yang beliau himpun dari Bali, Boyolali, dan 

Aceh didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
196

 

a. Terdapat kasus-kasus pidana yang dapat diselesaikan oleh masyarakat sendiri 

tanpa keterlibatan aparat penegak hukum atau dengan kata lain tidak 

diselesaikan lembaga peradilan formal khususnya pengadilan. 

b. Terdapat kasus-kasus pidana yang tidak hanya diselesaikan dengan 

penyelesaian secara damai menurut hukum adat setempat, namun adanya 

keterlibatan lembaga peradilan formal. Pelanggaran Hukum pidana adat dapat 

diselesaikan melalui dua prosedur, yakni diadili melalui lembaga adat atau 

diadili melalui prosedur peradilan pidana. Merujuk pada putusan MARI Nomor 

                                                           
195Natangsa, Op. Cit, h. 198. 
196Natangsa, Peradilan Restorative, Op. Cit 76 
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1644/K/Pid/1988, tanggal 15 Mei 1991, MARI berpendirian bahwa perkara 

yang telah diselesaikan melalui lembaga adat, dianggap mempunyai kekuatan 

hukum seperti putusan pengadilan, sehingga tidak boleh diajukan lagi melalui 

prosedur peradilan pidana (ne bis in idem). Dalam perkara yang dimaksud 

terdakwa telah melanggar hukum pidana adat dan oleh kepala adat telah 

dijatuhi sanksi adat, yaitu menyerahkan satu ekor kerbau dan satu pies kain 

kaci. Sanksi pidana adat tersebut oleh terdakwa telah dilaksanakan. Polisi 

mengetahui adanya kasus pidana tersebut melakukan penyedikan, dan oleh 

jaksa penuntut umum perkara diajukan ke pengadilan, Mahkamah Agung 

Republik indonesia (MARI) membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan 

menyatakan bahwa seorang terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana ganda dalam 

satu pelanggaran. 

c. Terdapat kasus kasus pidana yang diperiksa dan diputus oleh lembaga 

peradilan formal melalui penjatuhan pidana, akan tetapi dipandang oleh warga 

masyarakat sebagai penyelesaian yang tidak memuaskan dan oleh karena itu 

dianggap belum menyelesaikan perkara yang telah terjadi. Dalam kasus-kasus 

demikian ini yang terdapat di daerah Bali, oleh masyarakat setempat tetap 

dilakukan upaya pengenaan sanksi adat sebagai upaya penyelesaian 

menyeluruh sesuatu perkara sehingga gangguan keseimbangan yang telah 

terjadi dapat dipulihkan kembali seperti sedia kala. 

RUU KUHP sendiri mengakomodasi berlakunya hukum yang hidup 

dalam masyarakat.
197

 “Hukum pidana adat, penyelesaian konflik pidana 

                                                           
197Dalam Pasal  1RUU KUHP Tahun 2005  
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didasarkan pada kearifan lokal, yang bersifat kekeluargaan, oleh karena tindak 

pidana tidak dipandang sebagai urusan individu dengan individu, melainkan 

sebagai urusan antar suku dari pelaku maupun pihak korban, sehingga 

penyelesaiannya pun diupayakan dengan cara yang tidak merusak keselarasan 

hubungan antar suku, antara lain dilakukan dengan cara mediasi untuk 

menghasilkan kesepakatan perdamaian para pihak bersengketa.
198

 

2.5.6. Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Islam 

Hukum Islam mengenal istilah Ishlah yang berarti perdamaian. Ibnu 

Manzür maupun Ibrähim Mazkür berpendapat, Ishlah adalah mengakhiri 

permusuhan, sedang Sayyid Sabiq menerangkan bahwa Ishlah merupakan suatu 

jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang 

bermusuhan.
199

 Cak Nur menyebut Ishlah sebagai reformasi. la berakar sama 

dengan kata kata "Shalih" dan "Mastahahh" (maslahat). Kesemuanya mengacu 

kepada makna baik, kebaikan, dan perbaikan.
200

 

Al Qur'an, sebagai sumber utama Hukum Islam memberi perintah untuk 

mengakhiri perselisihan dengan damai. Hal ini tercantum dalam Al Hujurat ayat 

9-10. 

 "Artinya dan jika ada kelompok dari orang-orang mukmin bertikai maka 

damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat 

aniaya terhadap yang lain maka tindakan kelompok yang berbuat aniaya 

itu sehingga ia kembali kepada perintah Allah, jika ia telah kembali maka 

damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. 

                                                           
198 Umi Rozah, Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal sebagai Alteranatif 

Penyelesain sengketa perkara Pidana, 2012 
199 Umar Al Tamimi, Lembaga Pemaafan sehagai Altermarif Penyelesaian Perkar 

Pidana Perspektif Hukum Islam, Junal Diskursus lslam Volume 01 Tahun 2013, h. 464 
200Budi Munawar Rahman, Ensiklopedia Nurcholis Madjid Jilid Dua, 2012, Jakarta: 

Yayasan Abad Demokrasi, h. 121 
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Sesungguhnya Allah menyukai orang orang yang berbuat adil. (9). 

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah 

supaya kamu mendapat rahmat (10).” 

 

Hamka dalam Al Azhar menjelaskan, bahwa dalam ayat 9 terdapat 

perintah darı Allah. Ketika terjadi dua golongan orang orang yang sama sama 

beriman dan keduanya berkelahi, dalam ayat ini disebut iqtatalu yang dapat 

diartikan berperang, hendaklah orang beriman lain itu segera mendamaikan kedua 

golongan yang berperang itu.
201

 

Penyelesaian dengan cara damai ini tidak lepas bahwa sesama muslim 

adalah saudara seiman yang diserukan oleh Allah di ayat 10. Rasulullah bersabda, 

"orang muslim itu saudara bagi orang muslim lainya Dia tidak menzaliminya dan 

tidak pula membiarkan dizalimi. Dan diterangkan pula dalam Hadist lain, bahwa 

Allah akan siap menolong hamba yang menolong saudaranya.
202

  

Hamka sendiri hampir senada, ia menambahkan bahwa pangkal dan 

pokok hidup orang beriman yaitu persaudaraan.
203

 Hubungan persaudaraan ini, 

diterjemahkan Shihab sebagai kewajiban bagi mereka yang tidak terlibat konflik 

untuk mendamaikan pihak yang berkonflik, tentunya agar mendapat Rahmat, 

yaitu rahmat persatuan dan kesatuan.
204

 

Hukum Pidana Islam berarti seperangkat aturan yang berisi larangan atau 

perintah dan memiliki sanksi dalam lingkungan hukum islam Hukum Pidana 

                                                           
201Hamka, Tafsir AL Ahar Jus XXVVI, 1984, Surabaya: Pustaka Islam, h. 231 
202Muhammad Nasib Rifai, Op Cit, h. 429. 
203 Hamka, Fersatudaruan ini diterjemahkan Hamka, sehagai ikatan iman kepada Allah 

meskipun tidnk satu keluarga Sehingga persaudaraan ini digunakan sebagai pemahaman akan 

penyelesaian konflik antar sesama muslim. Loc Cit. 
204 Quraish shilab, TafsirAl Misbah Volume 13, 2002, Jakarta:Lentera Hati, h. 247 
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islam seringkali disebut dengan Jarimah yang berarti Kejahatan. Di lain 

kesempatan, Hukum Pidana Islam sering pula disebut sebagai Jinayat yang 

artinya perbuatan yang dilarang. Dalam sejarah Islam, peradilan telah muncul 

bahkan sebelum Islam datang.
205

 Proses Mediasi dengan prinsip Ishlah yaitu 

penyelesaian konflik dengan mekanisme dengan proses dialog pun sudah 

dilakukan oleh Rasulullah, Dalam sebuah riwayat, sebelum diangkat menjadi 

Rasul, Beliau menyelesaikan konflik antar kabilah di Makkah lewat Mediasi pada 

peristiwa peletakan hajar aswad. 

Jarimah (tindak pidana) terhadap tubuh digolongkan dalam Jarimah 

Qisas Diyat. Qisas yang berasal dari bahasa Arab al-qisās bermakna an yaf 'ala 

bil-fa 'il mi£la mā ja'alal yang berarti melakukan seperti apa yang telah dilakukan 

pelakunya. Sedangkan diyat yang berasal dari bahasa Arab ad-diyat (singular) 

atau diyat (plural) adalah bentuk majdar (bentuk jadian) dari wadā yang berarti mā 

yu'ta in al-māl badala an-nafs al-qafil (harta yang diberikan sebagai ganti dari jiwa 

yang terbunuh). 

Qisas dilakukan terhadap pelaku pidana, Qisas dilaksanakan sesuai 

dengan apa yang dilakukan pelaku terhadap korban, Adapun pembalasan terhadap 

Pelaku bisa hapus dengan ampunan dan merelakan, baik dengan syarat denda 

(diyat) maupun tidak disertai dengan denda dari keluarga korban.  

                                                           
205  Di era Jahiliyyah, Bangsa Arab mengenal Qadli untuk menyelesaikan segala 

sengketa berdasar adat dan kebiasaan yang berlaku. Setiap kabilah memiliki Qadli sebagai 

penyelesai sengketa, jika terjadi konflik antar suku, mereka biasa mengangkat arbiter sebagai 

penengah keduanya. Salah satu arbiter yang terkenal waktu itu adalah Muthallib dari Bani Hasyim, 

kakek Rasulullah. Mulhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam, 1982, Surabaya : Bina 

Ilmu, h. 34. 
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Pembunuhan maupun Penganiayaan, hukumnya adalah setara apa yang 

diperbuat oleh pelaku. Pembunuhan akan dibalas dengan dibunuh pula. Qishas 

pada pembunuhan jiwa dilakukan pihak keluarga korban dengan syarat ia adalah 

orang tegar. Apabila pihak keluarga melakukan eksekusi dengan cara yang 

kelewatan. Sulthan bisa memberikan sanksi disiplin atau Ta'zir kepada 

keluarganya. Sulthan juga bisa melakukan eksekusi jika pihak keluarga korban 

tidak tegar dalam melakukan eksekusi.
206

 

Perlukaan pada organ tubuh korban, harus menimpa pula kepada pelaku 

kejahatan. Semisal luka pada tangan kanan, harus dibalas pula pada tangan kanan 

pelaku kejahatan. Organ yang cacat, tidak bisa diqishas dengan organ yang tidak 

cacat, begitupun sebaliknya. AI Mawardi menulis:
207

 

“Tangan kanan tidak diqislhas dengan tangan kiri, organ tubuh bagian 

atas tidak diqishas dengan organ tubuh bagian bawah, orang yang giginya 

tanggal tidak diqshas dengan orang yang giginya tidak tanggal, tangan 

yang sehat tidak diqishas dengan tangan yang lumpuh, dan mulut yang 

bisa bicara tidak diqishas dengan mulut yang bisu.” 

 

Jarimah yang dikenai Qishas hanyalah Jarimah yang dilakukan secara 

sengaja semisal pembunuhan berencana. Sedangkan jarimah yang dilakukan 

secara tidak sengaja, maupun semi sengaja, tidak mewajibkan adanya Qishas, 

namun mensyaratkan adanya diyat bagi pelaku perbuatan. Qisas tidak diwajibkan 

terhadap subjek hukum dengan status yang berbeda. Semisal orang mereka 

                                                           
206Al Mawardi, Op Cit, h. 390 
207Ibid, h 386. Sekedar catatan, Bibel pun mencantumkan adanya Qishas, dalam Imamat 

24:17-20 dan keluaran 21:12-25 disebutkan, hukum nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi 

ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, locur ganu lecur, luka ganti luka, bengkak ganti 

bengkak. 
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membunuh budak, maupun muslim membunuh kafir, maka hal demikian 

menyebabkan gugurnya Qishas. 

Diyat merupakan hukuman (Uqubüh) pengganti dari Qishas, dalam 

kejahatan terhadap Jiwa secara sengaja, Diyat merupakan altematif dari Qishas 

yang merupakan pembalasan atas perbuatan pelaku kejahatan. Namun dalam 

kejahatan terhadap jiwa secara sengaja maupun tidak sengaja, Diyat diutamakan 

dan diwajibkan, sedang Qishas tidak diwajibkan. 

Diyat (ganti rugi) pada prinsipnya dalam bentuk unta, sedang selain unta 

adalah alternative pengganti saja. (Bagi laki laki muslim dan merdeka) Unta yang 

harus dibayar sebagai ganti rugi adalah sebesar seratus ekor unta, sedang jika 

ditaksir dengan stándar emas (diuangkan), maka nilainya adalah sebesar seribu 

dinar dengan kualitas emas yang tinggi atau perak sebesar dua belas ribu 

dirham.
208

  

Diyat kejahatan terhadap  jiwa yang tidak disengaja sendiri dikenakan 

ganti rugi dalam jumlah besar. Diantara peningkatan ini adalah, Diyat ditambah 

sepertiga dari hukuman asal. Al Mawardi menambahkan, pada masa bulan bulan 

suci ataupun pembunuhan (tidak disengaja), maupun terhadap sanak kerabat 

diperbesar.
209

 

Praktik Diyat dewasa ini dilakukan di Arab Saudi. Sebagai eksemplar, 

Diyat ini terjadi pada TKI di Arab Saudi, Satinah. TKI asal ungaran ini pada awal 

                                                           
208 Ibid, h. 384 
209 Ibid, h. 385 
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Tahun 2014 terbukti melakukan pembunuhan majikanya. Ia kemudian diancam 

hukuman pancung sebagai hukuman pembalasan Qisas.
210

 

Persidangan syariah tingkat pertama pada 2009 sampai kasasi 2010, 

Satinah mendapat vonis hukuman mati. Awalnya Satinah direncanakan dihukum 

mati Agustus 2011, namun ditunda. Menurut data dari Kementerian Luar Negeri, 

tenggat waktu eksekusi Satinah itu sudah ditunda lima kali, yakni pada Juli 2011, 

23 Oktober 2011, Desember 2012, Juni 2013, dan Februari 2014. Keluarga korban 

meminta uang darah sebesar 7 juta Riyal atau sekitar Rp21,2 miliar, dari 

permintaan awalnya yang sebesar 14 juta Riyal. 

Upaya bantuan Pemerintah, akhirnya uang yang diinginkan oleh keluarga 

korban telah dilunasi." Kami telah melunasinya" ujar Menteri Koordinator 

Hukum, Politik, dan Keamanan saat itu Djoko Suyanto. Mediasi antara Pelaku 

yang diwakili oleh Pemerintah dengan keluarga korban memperlihatkan adanya 

proses integrasi. Unsur Integrasi ini kemudian menjadi salah bagian dari Mediasi 

Penal. Jarimah Qisas Diyat memiliki unsur kesamaan dengan prinsip prinsip 

Mediasi Penal sebagai penyelesaian perkara Pidana, yaitu partisipasi aktif dan 

otonom para pihak dalam menentukan hukuman terhadap kejahatan. Hal ini 

disebabkan Jarimah Qisas Diyat merupakan Hak Manusia, bukan Hak Allah 

maupun Hak penguasa. 

                                                           
210 Viva co. id. Jumat, 04 April 20LS, Bayar Diyat 21 M, Satinah akhirnya bebas, 

dalam, m.viva co. id /berit/a baca/lt553la71cb4elc/Bayar-diyat-21-M-satinah-akhiraya-bebas, 

diakses pada  Sabtu, 12 September 2019 
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Berkaitan dengan hal tersebut, domain menghukum pelaku perbuatan 

dalam Qisas Dryat ada di tangan keluarga korban yang merupakan ahli waris dari 

Korban, bukan ada di tangan Khalifah atau negara. Abli waris korban, bisa 

memilih apakah akan menggunakan mekanisme Qisas, yang artinya pelaku akan 

menerima hukuman setimpal apa yang ia lakukan pada korban. Semisal ia 

membunuh, maka keluarga korban bisa menuntut pelaku untuk dibunuh pula, atau 

keluarga korban bisa memilih Mekanisme Diyat atau ganti rugi. Hal ini berdasar 

Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi dari "Amr bin Syuaib dari Bapak 

dari Kakeknya. 
211

 

"Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan 

kepada wali korbannya Jika wali ingin melakukan pembalasan yang 

setimpal (Qisas), mereka dapat membunuhnya. Jika mercka tidak ingin 

membunuhnya, mereka dapat mengambil diat (denda). Dan bila mereka 

berdamai, itu terserah kepada wali mereka.” 

 

Diyat atau ganti rugi terhadap keluarga korban, meskipun sudah 

ditetapkan dengan besaran terntentu. Pada Praktiknya bersifat fleksibel dan 

disesuaikan dengan Hasil Kesepakatan dalam Mediasi. Kasus Satinah di Arab 

Saudi bisa dijadikan eksemplar, bahwa Diyat yang diminta oleh Keluarga Korban 

bisa dimusyawarahkan jumlahnya, sebagai Diyat terhadap perbuatan pelaku. 

Fleksibilitas yang terjadi dalam kasus Diyat, memberi celah Pihak ketiga 

(pada kasus TKI adalah pemerintah Saudi yang berperan sebagai Mediator) untuk 

membuka ruang dialog antara keluarga korban dan pihak pelaku untuk dimaafkan 

dan menurunkan harga diyat. Mediasi yang berlandas pemaafan dalam Jarimah 

                                                           
211At Tirmizi dalan Umar Al Tamimi, Op Cit, h. 468 
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Qiasas Diyat, menurut Umar Al Tamimi bisa dilakukan pula dalam Jarimah 

Hudud, meskipun hal ini masih menjadi perdebatan 
212

 

Mekanisme ala Diyar ini bahkan meresap dalam hukum adat Aceh. 

dalam hukum adat Aceh mengenal isitilah di„iet yang merupakan istilah dari diyat 

secara substansi dan pola pelaksanaan keduanya memiliki kesamaan, karena 

berasal dari sumber yang sama, yaitu Syariat Islam. Perbedaan hanya terletak 

bahwa di 'iet untuk kasus pembunuhan, sedang Diyat dalam Islam berlaku pula 

untuk kasus pembunuhan maupun kejahatan terhadap tubuh. Dalam adat Aceh, 

kasus kejahatan terhadap anggota badan diselesaikan dengan rajam.
213

 

Penyelesaian perselisihan dalam hukum adat dan hukum Islam 

merupakan sebuah counter critic terhadap hukum pidana modern. Keberadaan 

pihak keluarga maupun ahli waris tidak memiliki hak untuk menuntut dalam 

hukum modern, karena penuntutan ada pihak Jaksa yang mewakili negara. Hal ini 

berbeda dengan hukum adat dan Islam, yang membebankan penuntutan justru 

kopada pihak keluarga, yang menjadikan kedua belah pihak lebih puas. 

                                                           
212Ibid, h. 467 
213Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 

2009, Jakarta : Prenada Media Grup, h. 254 


