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                                               BAB III 

      PELAKSANAAN  RESTORATIVE  JUSTICE  

           PADA  KASUS  KONKRIT  

 

Pada bab akan dikemukakan empat contoh penanganan perkara, 

sebagaimana dimaksud  dibawah  ini 

3.1  Penyelesaian  Perkara  Anak  Pada  Tahap  Penyidikan 

3.1.1 Kasus penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP subsider Pasal 352 

KUHP), yang dilakukan tersangka Roni Makatulung , usia 18 tahun terhadap 

korban  Kristian Kakame, yang ditangani penyidik Polsek Tabukan Utara, 

Sangihe, Sulawesi Utara, dengan kasus posisi sebagai berikut :   

“Pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2011 pukul 20.00 Wita terlapor lelaki 

Roni Makatulung tanpa bertanya langsung memukul pelapor dengan 

menggunakan tangan kanan di bagian bibir atas dan bawah sehingga 

mengeluarkan darah, setelah itu terlapor langsung lari menghindar untuk 

selanjutnya kembali lagi memutar dari belakang rumah dengan membawa 

sepotong  kayu  yang biasanya digunakan  sebagai alat untuk mengupas kelapa 

yang diambil dari  rumah  perempuan DONA MAKATULUNG dan tanpa 

diketahui pelapor, terlapor  langsung  memukul  pelapor  dari  belakang  dengan 

menggunakan alat tersebut mengenai bahu sebelah kanan bagian belakang 

sehingga  pelapor  mengalami  patah  tulang  pada bahu sebelah kanan bagian 

Kasus  posisi  
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belakang. Dengan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan terlapor 

tersebut,  maka  pelapor  mengadukan  kepada  pihak  penyidik  Polsek setempat”.  

- Setelah menerima laporan, penyidik mengeluarkan syarat perintah 

penyidikan mengukapkan peristiwa pidana dan mencari alat bukti. 

memeriksa  saksi  dan  tersangka  guna  dimintai  keterangan.  

Proses penyelesaian kasus  

- Setelah proses penyidikan  berjalan 20 hari, pelaku dan korban 

dipertemukan oleh penyidik  dengan menawarkan menyelesaikan secara 

musyawarah  dengan  restorative  justice . 

- Pada  tanggal  10 November  2011,  bertempat di kantor Kepala Desa 

dengan  difasilitasi  penyidik.  Dihadiri pelaku,  korban,  dan kedua 

keluarga, serta  kepala  kampung. Akhirnya tercapai  kesepakatan  yang 

isinya  antara  lain: 

a. Pelaku mengakui telah bersalah melakukan penganiayaan terhadap 

korban,  meminta  maaf  pada  korban  dan  keluarganya. 

b. Sebagai  ganti  rugi,  pelaku  secara  ikhlas  memberikan  biaya 

pengobatan kepada korban sebesar Rp. 2.500.000.  

c. Pihak korban  dan keluarga menerima maaf pelaku dengan sukarela dan 

menerima biaya pengobatan dari pelaku. 

- Selanjutnya pihak korban menyampaikan hasil kesepakatan pada penyidik 

dan mengajukan permohonan untuk mencabut laporannya terhadap pelaku.  

- Penyidik menerima hasil laporan dan permohonan pencabutan dari korban, 

penyidik menghentikan penyidikan dan memberitahukan kepada penuntut umum 
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dengan penjelasan perkara atas nama  Roni  Matakulung  sudah diserahkan secara 

ADR, sehingga berkas penyidikan tidak diserahkan atau dikirimkan ke Penuntut 

Umum. Atas penghentian  penyidikan  tersebut  , Penuntut Umum tidak 

mengajukan pra peradilan, sehingga kasus tersebut selesai sampai pada tahap 

penyidikan.   

3.1.2 Kasus pengrusakan barang (Pasal 406 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP), yang dilakukan tersangka Billi Makitulung, umur 18 tahun, bersama-

sama dengan Yedri  Kari  Kaburo umur 18 tahun dan Doni  Macpal umur 17 

tahun,  yang  ditangani  penyidik  Polres  Sangihe.  

“Pada  hari rabu tanggal 16 Bulan Maret 2011 jam 08.00 Wita bertempat di 

Jalan Raya Tona tersangka Billi Makitulung bersama-sama dengan Yedri Kari 

Kabuoro dan Doni Macpal telah melakukan pengrusakan spanduk yang dipasang 

oleh Polres Sangihe dengan cara merobek-robek spanduk tersebut untuk 

kemudian membuangnya di jalan depan rumah kepala kantor BRI, dan perbuatan 

para tersangka tersebut diketahui oleh Ketua RT setempat, sehingga akhirnya 

Ketua RT melaporkannya kepada Polres setempat untuk ditindak lanjuti”  .  

Kasus posisi  

Proses penyelesaian kasus  

- Setelah menerima laporan dari Ketua RT, penyidik tanggal 22 maret 2011 

mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan mencari dan mengumpulkan alat 

bukti dan menemukan tersangka. 

- Dalam proses penyidikan bahwa ada tiga pelaku yang semuanya dibawah 

umur. Penyidik dalam menangani perkara menempuh jalur penyelesaian non 
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ligitasi dengan mengundang tersangka, orang tua mereka, dan Ketua RT. 

Sehingga dicapai kesepakatan untuk tidak meneruskan perkara sampai ke 

persidangan. 

- Dalam kesepakatan tersebut, para tersangka dengan diketahui orang tua 

masing-masing dan ketua RT setempat membuat surat pernyataan yang 

isinya antara lain:  

a. Para tersangka mengakui dan menyadari bahwa yang dilakukannya            

adalah  perbuatan yang melanggar hukum.  

b. Para tersangka berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar 

hukum lagi, dan   berjanji untuk  turut  menjaga  ketertiban  dan  

keamanan di tempat tersebut. 

c. Para tersangka mengakui kesalahannya dan  meminta maaf pada polres 

sangihe. 

-  Setelah menerima pernyataan tersebut, penyidik Polres Sangihe tidak 

melanjutkan pemeriksaan menghentikan proses penyidikan. Menyampaikan 

penghentian penyidikan tersebut ke penuntut umum. 

-  Atas penghentian penyidikan tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan 

pra peradilan, sehingga penanganan perkara tersebut selesai sampai di tahap 

penyidikan.  

Dalam kasus satu dan dua, penyidik dalam menangani perkara dibenarkan 

dengan menawarkan musyawarah. Kasus pertama yaitu kasus penganiayaan 

melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, ancaman hukumannya berupa penjara 

Analisis   
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maksimal selama 2  (dua) tahun 8 (delapan) bulan  subsider  Pasal  352  KUHP  

yang  ancaman  hukuman  pidana  penjara paling  lama  3 bulan  atau denda, 

untuk  pidana  yang  diancam  dengan  sanksi  pidana  sampai  1 tahun  dapat 

dilakukan  diskresi,  kasus kedua yakni pengrusakan  barang yang dilakukan 

secara  bersama-  sama ,  melanggar  Pasal 55  ayat  1  ke- 1  jo.  Pasal  406  

KUHP,  ancaman  pidananya  maksimal  2 tahun  8  bulan.  Dan pelakunya anak-  

anak maka menurut Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, hukuman maksimal 

yang dapat dijatuhkan adalah ½ (setengah) dari ancaman pidana maksimal bagi 

orang dewasa, sehingga dalam kasus yang dilakukan RM  tersebut  ancaman  

pidana maksimalnya adalah  1 (satu)  tahun 4 (empat) bulan, dan dalam kasus 

yang dilakukan  BM dkk tersebut ancaman pidana maksimalnya adalah 1  tahun  4  

(empat)  bulan.  

Dalam kedua kasus tersebut tindakan penyidik sudah dibenarkan dengan 

menawarkan menyelesaikan perkara dengan musyawarah terhadap pihak korban 

pelaku.  Dalam musyawarah  tersebut di  fasilitator oleh  penyidik,  dihadiri  oleh 

pelaku,  korban  serta anggota keluarga,  ketua  RT,  ternyata  baik  pelaku 

maupun  korban sepakat untuk tidak meneruskan perkara melalui proses 

peradilan, sehingga keadilan restorasi  sudah  tercapai  yaitu  pelaku anak 

terhindar dari proses peradilan yang membutuhkan waktu lama dan memberi 

beban secara psikologis terhadap anak, sedangkan kepada korban juga terlayani 

kepentingannya untuk memulihkan penderitaan rasa sakit akibat perbuatan pelaku 

dengan diberikannya ganti rugi untuk biaya pengobatan kepada korban. Demikian 

juga, dengan masyarakat dimana pelaku dan korban bertempat tinggal dan 
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bersosialisasi, dengan adanya perdamaian melalui penerapan keadilan restorasi 

tersebut, hubungan dalam masyarakat tetap harmonis, sehingga ketentraman 

dalam kehidupan masyarakat dapat pulih kembali.  

Memperhatikan kategori tindak pidana dalam kedua kasus tersebut 

merupaka tindak pidana yang diancam hukuman yang lamanya maksimal antara 1 

tahun hingga 5 tahun, maka cara penyelesaian kasus tersebut dengan penerapan 

keadilan restorasi, dan tindakan penyidik sudah dibenarkan didasarkan  Pedoman 

Anak Berhadapan Dengan  Hukum Peraturan  Menteri   Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 tahun 2010. Salah satu syarat untuk 

dapat diterapkan keadilan restorasi, adanya pengakuan dan penyesalan dari 

pelaku. Dalam kedua kasus tersebut nampak bahwa pelaku mengakui dan 

menyesali perbuatannya meminta maaf pada korban berjanji tidak akan 

mengulangi perbuatannya, nampak juga bahwa pelaku bertanggungjawab atas 

perbuatan yang dilakukan. Pernyataan penyesalan dan permintaan maaf 

dituangkan dalam bentuk tertulis diketahui pelaku, orang tua pelaku, korban, 

orang tua korban, tokoh masyarakat dan penyidik,  sehingga ada sanksi sosial 

manakala para pelaku melanggar pernyataan  tersebut. Dari serangkaian fakta 

tersebut, maka penerapan keadilan restorasi yang dilakukan penyidik untuk 

menyelesaikan kedua kasus tersebut, adalah langkah yang tepat sebagai 

implementasi konsep Polisi Masyarakat (Polmas) sebagaimana sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor : 07 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 

dan pelaksanaan surat Kapolri Nomor Pol. :  B/3022/XII/2009/Sdeops tanggal 14 

Desember 2009 perihal penanganan kasus pidana melalui Alternatif Dispute 
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Resolution (ADR), yang membolehkan penyelesaian perkara pidana melalui 

penerapan  keadilan  restorasi.  

Dari sisi administrasi penyelesaian perkara, masih terdapat kekurangan yang 

ada pada penyidik, yaitu perkara yang telah diselesaikan penyidik melalui 

penerapan keadilan restorasi sebagai bagian dari konsep diversi, seharusnya 

penghentian penyidikan perkara tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum 

dalam bentuk Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3) tertera dalam  

Pasal  109  KUHAP,  yang dilengkapi dengan Berita Acara Pendapat (Resume) 

yang antara lain menjelaskan alasan-alasan penghentian penyidikan tersebut, 

karena pada saat penyidik mulai melakukan penyidikan, telah menyampaikan 

SPDP kepada Penuntut Umum, sehingga pada saat menghentikan penyidikan 

seharusnya juga menyampaikan SP-3 kepada Penuntut Umum, dan untuk 

pertanggungan jawab kepada pencari keadilan, maka SP-3 tersebut selain 

disampaikan kepada Penuntut Umum juga disampaikan kepada pelaku dan 

korban. Apabila terhadap SP-3 tersebut, tidak ada pihak yang keberatan dengan 

mengajukan pra peradilan, maka penyelesaian perkara tersebut menurut hukum 

telah tuntas dan mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang sebelumnya 

bersengketa untuk mematuhi SP-3 tersebut.  

 

3. 2  Penyelesaian Perkara Anak pada tahap Persidangan Melalui  

Pengadilan 

3.2.1 Kasus Perbuatan Cabul (Pasal  82  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang  Perlindungan  Anak) atas nama terdakwa Dewangga  Prawira  Jati  (DPJ) 
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, umur 17 tahun,  yang ditangani Kejaksaan Negeri Bitung, dengan kasus posisi 

sebagai berikut :    

Kasus posisi   

Bahwa   terdakwa   DPJ,  dengan  sengaja  membujuk anak bernama  Agit  

Handayani  Manopo (AHM)  umur 15 tahun, untuk melakukan perbuatan  cabul 

dengannya, dan perbuatan tersebut dilakukan  dengan cara sebagai berikut :  

berawal terdakwa DPJ dengan korban  AHM  telah  terjalin  hubungan  pacaran,  

kemudian  terdakwa DPJ mengajak korban AHM pergi ke rumahnya, 

sesampainya di rumah, terdakwa membujuk korban dengan mengatakan ia sangat 

menyayangi korban hingga akhirnya korban membiarkan terdakwa mencium pipi 

dan bibirnya, kemudian memeluk serta memasukan tangannya ke dalam baju yang 

dikenakan korban untuk  meremas-remas buah dada korban, selanjutnya 

mengangkat baju yang dikenakan korban untuk selanjutnya  menghisap buah dada 

korban. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa  terhadap korban berturut-turut 

sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama  pada akhir  Oktober 2011 pukul 11.00 

WITA bertempat di ruang kelas 3 SMA Muhamadiyah  Bitung,  kedua  pada awal 

November 2011 pukul 21.00 WITA bertempat di depan SMK Negeri 2 Bitung 

dan yang ketiga pada pertengahan November 2011 sekitar pukul  10.00 bertempat 

di rumah terdakwa.  Atas  peristiwa tersebut, terdakwa didakwa Penuntut Umum 

dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-106/Btung/12/2011 tanggal 21 

Desember 2011 dengan  dakwaan  tunggal  melanggar Pasal  82 UU Nomor  23 

Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak.  

   

Proses penyelesaian perkara    
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- Pada tanggal 28 November 2011, ibu korban melaporkan pelaku ke 

Kapolsek  Bitung Tengah karena telah  membawa pergi korban ke 

Gorontalo untuk  berbuat cabul.  

- Setelah  menerima  laporan  tersebut, Kapolsek  Bitung  Tengah pada hari 

itu juga membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP/46/2011/Reskrim 

/Sek-Btgh tanggal 28 Nopember 2011 sekaligus Surat Perintah 

Penangkapan Nomor : Sp.Kap/82c/XII/2011 tanggal 28 Nopember 2011, 

selanjutnya tanggal 30 November penyidik  dengan  membuat Berita Acara 

Penangkapan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Tersangka 

dilakukan penahanan 20 hari mulai  tanggal  30 November sampai tanggal 

19 Desember 2011. 

- Pada tanggal 30 November penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 

pelaku juga terhadap korban. 

- Pada tanggal 1 Desember  2011,  melalui surat Nomor : B/325/XI/2011/ 

Sek-Btgh, penyidik memohon  Bapas  Manado untuk melakukan penelitian 

kemasyarakatan terhadap tersangka  DPJ,  dan selanjutnya Bapas Manado 

menyampaikan  Laporan Hasil Litmas No.A2.404/XII/2011, dengan saran 

penyelesaian perkara dengan diversi, mengingat pelaku masih berusia muda, 

belum memahami perbuatannya, pada diri pelaku ada keinginan umtuk 

memperbaiki dan tidak akan mengulangi. 

- Pada tanggal 12  Desember 2011, penyidik mengirimkan SPDP kepada 

Kejaksaan Negeri  Bitung, dan selanjutnya Kajari menunjuk 2 (dua) orang 

Jaksa  anak  untuk  mengikuti  perkembangan  penyidikan  perkara  tersebut.  
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- Tanggal 14  Desember 2011, penyidik  mengirimkan  berkas ke penuntut 

umum,  tanggal 21 Desember 2011 penuntut umum menyatakan P21. 

- Tanggal 22 Desember 2011, penyidik menyerahkan tersangka dan barang 

bukti ke penuntut umum. JPU menahan tersangka selama 10 hari di Rutan 

- Pada tanggal 27 Desember, JPU melimpahkan perkara terdakwa di 

Pengadilan Negeri Bitung untuk disidangkan, hakim menetapkan hari 

sidang  pertama  tanggal 16 Januari 2012. 

- Pada tanggal  10 Januari, kedua orang  tua  pelaku dan korban melakukan 

musyawarah,  dan tercapai kesepakatan  orang  tua  terdakwa  meminta 

maaf pada keluarga   korban, pihak  korban  telah memaafkan  perbuatan 

terdakwa. 

- Saat melalui  persidangan  Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana 

bahwa terdakwa bersalah melakukan  tindak pidana Pasal 82 UU No 23 

Tahun 2002,  sedangkan  hakim  melalui putusan No. 

306/Pid.B/2011/PN.Btg tanggal 15 Pebruari 2012 menjatuhkan amar 

putusan  menyatakan terdakwa bersalah  melakukan tindak pidana 

membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan 

menjatuhkan  tindakan  mengembalikan  terdakwa  kepada  orang  tua. 

- Atas  putusan  tersebut  Jaksa  penuntut  umum  menyatakan  banding.  

Dalam  kasus  ini  antara korban dan pelaku sama- sama masih di bawah 

umur. Pelaku yang berumur 17 tahun, dan korban berumur 15 tahun dilihat dari 

akta kelahiran. Korban  dan pelaku  sepasang kekasih saling mencintai. Dalam 

Analisis 
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menangani  perkara  ini aparat penegak hukum telah mengabaikan hak- hak anak 

dan perlindungan anak dengan melakukan upaya paksa penahanan. Apalagi 

pelaku masih sekolah, tentunya tindakan penahanan telah merampas kesempatan 

anak mengikuti  pendidikan di sekolahan. Namun penyidik telah mengabaikan 

saran Badan  Penelitian  Kemasyarakatan (BAPAS)  menyelesaikan  perkara  

secara  diversi,  maka penyelesaian melalui pendekatan keadilan restorasi  dapat 

dilaksanakan. Penyidik  memilih untuk melanjutkan  ke penuntut umum, dan 

penuntut  umum  melimpahkan perkara ke  pengadilan. Tetapi  pada saat proses 

jalannya persidangan tanggal 10 Januari 2011 disepakati  menyelesaikan perkara 

dengan musyawarah. Dasar kesepakatan pelaku  mengakui, menyesal melakukan 

perbuatan tersebut dan meminta maaf pada pihak korban,  apalagi perbuatan cabul 

tersebut dilakukan suka sama suka, tidak ada paksaan, berdasarkan visum et 

repertum korban dan pelaku tidak melakukan persetubuhan. Namun dalam kasus 

ini tidak menggunakan hakim tunggal sebagaimana yang dimaksud dalam UU, 

tapi menggunakan hakim majelis dengan pertimbangan tertentu. Dari awal 

persidangan hakim  mempertimbangkan kepentingan terdakwa dan korban, juga 

mempertimbangkan  hasil  penelitian kemasyarakatan, meskipun pelaku terbukti 

bersalah melakukan tindak  pidana sebagaimana dimaksud Pasal 82 UU No. 23 

Tahun 2002. Namun  dengan pertimbangan apa yang dilakukan terdakwa 

merupakan  batas  kenakalan anak, dan akibat perbuatan  terdakwa terhadap 

korban dan  tidak  ada, serta antara pihak  keluarga korban dan pelaku sudah 

terjadi perdamaian. Maka majelis  hakim  menjatuhkan  tindakan  mengembalikan 

kepada orang tua. Hakim majelis dalam menjatuhkan putusan tindakan 
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mengembalikan ke orang tua sebagai upaya perbaikan (restorative justice). 

Putusan hakim adalah perwujudan penerapan keadilan restorasi mencerminkan 

keadilan baik korban, pelaku,  masyarakata sehingga hubungan kemasyarakatan 

dapat rukun semula. 

 

3.2.2  Kasus Penganiayaan atas  nama  terdakwa David Dwi Yusuf  (DDY)  bin 

Seno Pranggono, umur 8 tahun 2 bulan (lahir 29 Desember 2000), pelajar SD 

kelas 3 (dikenal kasus Tawon), yang ditangani Kejaksaan Negeri Surabaya, 

dengan kasus posisi sebagai berikut :  

Bahwa terdakwa DDY  pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2009 sekitar  jam 

12.00 WIB bertempat di SDN. Dr Sutomo  VII Surabaya Jl.  Trunojoyo  

Surabaya, telah melakukan penganiayaan terhadap  Dian  Nirmalasari(DN), 

(selanjutnya  disebut  korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:  Pada 

waktu terdakwa sedang pulang sekolah bertemu dengan korban yang  masih 

teman sekolah, lalu terdakwa menghampiri korban  yang  sedang berdiri di dekat 

pintu pagar dengan membawa seekor lebah  yang  diambilnya dari warung es dan 

mengarahkan lebah tersebut pada pipi kiri korban hingga lebah tersebut 

menyengat pipi  korban, yang  menyebabkan pipi korban bengkak, dan korban 

merasa  sakit  hingga  korban menangis. Atas peristiwa tersebut, terdakwa 

didakwa penuntut  umum dengan  dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP.  

Kasus posisi  

Proses  penyelesaian  perkara  
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- Setelah kejadian korban melaporkan kepada guru, guru memanggil 

terdakwa. Terdakwa  mengakui telah menyengatkan tawon di pipi korban 

dan  meminta  maaf  kepada  korban. 

- Sesampai dirumah  korban menceritakan kepada orang tua, karena  tidak 

terima  orang tua  korban  melaporkan  terdakwa  di Polres Selatan 

Surabaya. 

- Pada hari itu juga pukul 22.30 WIB  korban  didampingi  ibunya  diperiksa 

sebagai saksi,  dan korban  diambil sumpah dibuat Berita Acara 

Pengambilan  Sumpah  tertanggal  22  Maret  2009.  

- Penyidik memeriksa saksi  berturut- turut sejak  tanggal 3 Maret 2009 

sampai 22 April 2009, kemudian tanggal 30 Juli 2009 melakukan 

pemeriksaan tersangka.  Tanpa didampingi nasehat hukum. Tidak ada 

penahanan. 

- Pada tanggal 30 Juli 2009 penyidik  dengan surat Nomor :  B/191/VII/2009/ 

Reskrim memberitahukan SPDP kepada Kejaksaan Negeri Surabaya 

terhadap  kasus  ini. Dan SPDP baru  diterima pihak kejari 12 Oktober 2009. 

- Setelah menerima SPDP, kejari menunjuk 2 orang jaksa  untuk mengikuti 

perkembangan penyidikan mengeluarkan  P-16 tanggal 14 Oktober 2009. 

- Tanggal 30 Juli 2009, penyidik meminta bantuan BAPAS Medaeng 

menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang isinya 

bahwa  motif  tersangka  melakukan perbuatan tersebut hanya ingin 

menakuti- nakuti korban dengan menyengatkan tawon tanpa memikirkan 
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resiko  menimpa  korban, dan  masalah  ini diselesaikan secara 

kekeluargaan. 

- Pada  tanggal  26  Oktober  2009, penyidik mengirimkan berkas ke 

penuntut, setelah  diteliti berkas belum lengkap sehingga tanggal 3 

November  dikembalikan  dengan  diberikan  petunjuk  jaksa. 

- Pada tanggal 10 November  berkas  dikirim  ke penuntut umum,  dan 

tanggal 17  November dinyatakan sudah lengkap P-21.  

- Pada tanggal 8 Desember 2009, penyidik  mengirimkan  tersangka dan 

barang bukti ke Kejari  Surabaya, tanggal 16 Desember  2009 JPU 

melimpahkan  perkara  ke Pengadilan  Negeri  Surabaya. 

- Sidang dengan hakim tunggal berlangsung 4 kali, pertama tanggal 30 

Desember 2009 acara pembacaan surat dakwaan,  tanggal 6 Januari 2010 

pemeriksaan saksi- saksi dan terdakwa, tanggal 25 Januari 2010 acara 

pembacaan tuntuan pidana, tanggal 1 Pebruari 2010 pembacaan putusan. 

- Saat proses  persidangan berlangsung tanggal 25 Januari, dilakukan  rapat 

koordinasi kasus  sengat tawon di kantor  Bapemas dan  KB Kota Surabaya, 

yang dihadiri orang tua terdakwa, orang tua   korban, Kejaksaan, 

Pengadilan,  Bapas , dinas sosial,  dinas pendidikan,   tokoh masyarakat dan 

tokoh agama,  dengan hasil  musyawarah untuk  mempercepat proses sidang 

dan tidak perlu menghadirkan terdakwa  di persidangan, serta mengundang 

polisi untuk menyelesaikan dengan cara diversi.  

- Pada tanggal 26 Januari 2010, orang tua terdawa dan korban sepakat untuk 

tidak meneruskan kasus yang sedang berjalan.  
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- Atas kesepakatan tersebut, dalam tuntutannya JPU menyatakan terdakwa 

bersalah dan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu 

menyatakan menjatuhkan tindakan  dikembalikan kepada orang tua. 

- Pada tanggal 1 Pebruari 2010, hakim tunggal menjatuhkan tindakan 

mengembalikan kepada orang tua, dan menyatakan DDY melaukan 

perbuatan terlarang bagi anak. Atas putusan tersebut terdakwa maupun JPU 

menerima putusan.  

Memperhatikan kasus posisi diatas, sebenarnya tidak ada kesengajaan dari 

pelaku, diperkuat fakta hasil litmas bahwa pelaku hanya ingin menakut- nakuti 

korban, pelaku tidak memikirkan dampak negatif dari perbuatannya. Fakta kedua 

bukan merupakan tindak pidana kejahatan melainkan  merupakan kenakalan anak. 

Jika penyidik berpendapat merupakan tindak pidana,  itu tidak dibenarkan.  

Karena dalam penganiayaan diperlukan unsur “sengaja” menjadikan orang sakit 

(ziek), perkara ini tidak ada kesengajaan pada diri pelaku, melainkan kealpaan 

pelaku tidak dapat menduga- duga jika lebah disengatkan ke pipi akan 

mengakibatkan sakit. Sehingga penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak tepat, 

seharusnya  ketentuan  pidana  yang  dilanggar  Pasal 360 ayat (2)  KUHP yang   

ancaman pidana maksimal 9 bulan atau Pasal  352 ayat (1) penganiayaan  ringan 

sanksi pidana 3 bulan,  maka  sesuai  dengan   Pedoman Anak Berhadapan dengan 

Hukum seharusnya penyidik tidak memproses pelaku melalui hukum formal, 

cukup peringatan lisan atau tertulis melalui penerapan keadilan restorasi. 

Seharusnya penyidik dalam menangani kasus tersebut tidak menggunakan hukum 

Analisis  
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formal,  bahkan meneruskan  berkas ke Penuntut Umum, seharusnya menerapakan 

keadilan restorasi memberikan  peringatan lisan atau tertulis, dan pelaku diminta 

membuat pernyataan untuk  tidak  mengulangi  perbuatannya. 

 Pada tahap penuntutan seharusnya Jaksa P-16 mendasarkan pada Surat Jaksa 

Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-532/E/EJP/11/1995 Tentang 

Petunjuk Tehnis Penuntutan Perkara Anak,  dijelaskan untuk anak belum berumur 

10 tahun Jaksa P-16 melakukan pendekatan ke penyidik untuk tidak melakukan 

penyidikan dan memberikan bimbingan kepada tersangka atau orang tuanya, 

sehingga perkara tidak dikirimkan ke kejaksaan, namun petunjuk teknis tidak 

dilaksanakan Jaksa Anak P-16, padahal umur tersangka masih 8 tahun 2 bulan 

yakni berdasarkan akte kelahiran dan surat- surat  lainnya. Adanya kurang 

kecermatan Jaksa P-16 kekurang cermatan dalam  melakukan penelitian berkas 

sebelum menyatakan P-21, yakni tentang  tindak  pidana yang disangkakan 

pelaku, substansi sebenarnya adalah penganiayaan ringan ( Pasal 352 ayat (1) 

KUHP), atau karena kealpaan menyebabkan orang luka (Pasal 360 ayat (2) 

KUHP), yang ancaman kurang dari 1 tahun.  

 Dari tahap pra penuntutan Penuntut Umum belum menerapkan keadilan 

restorasi, namun pada saat proses persidangan Penuntut Umum telah 

mengupayakan keadilan restorasi dengan cara mengikuti rapat koordinasi 

membahas kasus sengat tawon yang dihadiri orang tua terdakwa, orang tua 

korban, Kejaksaan, Pengadilan, Bapas, dinas sosial, dinas pendidikan, kepala 

sekolah SD Dr Sutomo VII  PGRI jawa timur, dan organisasi kemasyarakatan 

dalam musyawarah sepakat  untuk damai dan menyelesaiakn diversi dengan 
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menerapkan keadilan restorasi. Dalam  musyawarah terdakwa mengakui telah 

bersalah berjanji tidak akan mengulangi  dan meminta maaf kepada korban dan 

keluarganya. Korban dan keluarganya  memaafkan. Hasil kesepakatan beserta 

hasil BAPAS  digunakan  pertimbangan  JPU  dalam  mengajukan  tuntutan 

pidana terhadap terdakwa menyatakan terdakwa bersalah melakukan 

penganiayaan menuntut terdakwa dengan  tindakan  mengembalikan  kepada 

orang tua. tuntutan pidana dan hasil  perdamian antara korban, pelaku dan 

keluarganya, serta hasil  kesepakatan  diserahkan kepada hakim untuk 

memberikan putusan.  Jika  melihat  dari  putusan  nomor  I/PUU-VIII/ 2010  

tentang  batas  minimal  anak  yang  dapat  diajukan  ke  prose  peradilan  adalah  

12  tahun,  sedangkan  terdakwa  masih  berusia  8  tahun  2  bulan. Hakim  

memberikan putusan dalam amarnya menyatakan terdakwa melakukan perbuatan 

terlarang dan menjatuhkan tindakan mengembalikan kepada orang tua. Menarik 

disini hakim menyatakan terdakwa melakukan perbuatan terlarang bukan 

perbuatan tindak pidana.  Keadilan restorasi nampak dilakukan. 
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