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                                                     BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang   

Anak  merupakan  amanah  dan  anugerah  dari  Tuhan   Yang   Maha   Esa  

yang   dalam  dirinya  melekat harkat  dan  martabat  sebagai  manusia  yang  

seutuhnya. Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut 

dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualias dan masa depannya. 

1.Alasan  penting  mengapa  anak  harus  dilindungi,  pertama  anak  adalah  

generasi  penerus  dan  masa  depan  bangsa,  kedua  anak  adalah  kelompok 

masyarakat  yang  secara  kodrati  lemah. 2

Perlindungan  anak  adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan  hak  dan  

kewajibannya  demi  perkembangan  dan  pertumbuhan  anak  secara  wajar  baik 

fisik, mental, dan  sosial.

.  Dari  kedua  alasan  tersebut,  maka 

sudah  tepat  kiranya  anak  mendapatkan  suatu perlakuan khusus guna 

memberikan  perlindungan  dan  jaminan  atas  kelangsungan  masa  depannya.  
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1 Bunadi Hidayat,  Pemidanaan  Anak  Di  Bawah  Umur,  PT Alumni,  Bandung,  2010,  

h.1. 
 

2 Muchsin, “ Perlindungan  Anak Dalam Perspektif Hukum Positif”,  Varia  Peradilan,  
No 308 Th XXVI,   Juli,  Jakarta, 2011,  h. 5. 

 
3 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak Di Indonesia,  Refika Aditama,  Bandung, 2006, h. 33.  
 

  Upaya  perlindungan  anak  tidak  hanya  meliputi 

perlindungan  atas  hak- haknya  saja  namun  juga  aspek  pembinaan  generasi  
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muda, dengan  memperhatikan  bahwa  anak  sebenarnya,  bukan  merupakan  

sosok  individualis.  

Arif  Gosita  mengatakan  bahwa  anak  wajib  dilindungi  agar  mereka 

tidak  menjadi  korban  tindakan  siapa  saja ( individu,  kelompok,  organisasi  

swasta  maupun  pemerintah )  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.4 

Yang  dimaksud dengan  korban  adalah  mereka  yang menderita kerugian            

(  mental,  fisik  dan  sosial),  karena  tindakan  yang  pasif,  atau  tindakan  yang 

aktif  orang  lain  atau  kelompok ( swasta  atau  kelompok  ) baik  langsung  

maupun  tidak  langsung5.  Pada  hakikatnya  anak  tidak  dapat  melindungi  diri 

sendiri  dari  berbagai  macam  tindakan  yang  menimbulkan  kerugian  mental,  

fisik  dan  sosial  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  dan  penghidupan.  Anak 

harus  dibantu  oleh  orang  lain  dalam  melindungi  dirinya,  mengingat  situasi  

dan  kondisinya,  khususnya  dalam  pelaksanaan  peradilan  pidana  anak yang 

asing bagi dirinya, yang menimbulkan  kerugian  mental, fisik  dan  sosial. 

Perlindungan  anak  dalam  hal  ini  perlindungan  hukum/yuridis (legal 

protection). 6

Dalam  hal  upaya  melakukan  perlindungan  anak  sebagai  pelaku  tindak 

pidana, terdapat  beberapa  konvensi internasional  dan  peraturan  perundang- 

undangan  yang  mengaturnya.  Peraturan  perundang-  undangan  diantaranya 

Pertama  Undang-  undang   No.  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak, 

namun  Undang-  undang  ini  tidak  beranjak  dari  ketentuan  Kitab  Undang  

 

                                                           
4 Ibid.,  h.  2 
 
5 Ibid 
 
6 ibid 
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Hukum  Acara  Pidana,  kedua  Undang-  undang  No.  39 Tahun 1999  tentang  

Hak  Asasi  Manusia  serta  Undang- undang No. 23 Tahun  2002  tentang  

Perlindungan  Anak  yang  merupakan  payung ( umbrella act )  yang  mengatur  

jaminan  perlindungan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan  korban  tindak  

pidana.  

Dalam  UU  No. 23 Tahun 2002  Pasal  16  sebagaimana  yang  

menyebutkan   bahwa  “ penangkapan,  penahanan  atau  tindak  pidana  penjara  

terhadap  anak  hanya  dilakukan  apabila sesuai dengan  hukum  yang  berlaku  

dan  hanya  dapat  dilakukan  sebagai  upaya terakhir”.  Selanjutnya  dalam 

instrumen  hukum  internasional  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal 37  huruf  

b  Konvensi  Hak-  hak  Anak,  yang  menyebutkan  bahwa  ”Tidak  seorang  anak  

pun  dapat  dirampas  kemerdekaannya  secara  tidak  sah atau  sewenang-  

wenang”.  

Berdasarkan  ketentuan  di atas,  maka  tindakan  upaya  paksa  berupa  

penangkapan,  penahanan  dan/  atau  pemenjaraan  terhadap  anak  harus  menjadi 

upaya  yang  terakhir,  (ultimitum remidium).  Terdapat  kewajiban bagi para 

aparat  penegak  hukum  sebelum  melakukan  langkah  penangkapan,  penahanan 

atau  pidana  penjara  terhadap  anak  harus  melakukan  upaya  lain  sebagai 

alternatif  terhadap  penanganan  suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  

anak.  Hal  ini  dimaksudkan  semata-  mata  untuk  kepentingan  terbaik  bagi 

anak (the best interest) pelaku  tindak  pidana.  Akan  tetapi  dalam  

pelaksanaannya sehari-hari, masih saja ditemukan adanya penangkapan, 

penahanan,  atau  pemenjaraan  terhadap  anak,  tidak  sejalan  dengan  amanat 
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yang  telah  digariskan  dalam  ketentuan  hukum  nasional  maupun  konvensi 

hak-  hak  anak  sebagai  ketentuan  hukum  internasional. 

Menurut  data  Komisi  Nasional  ( Komnas )  Anak  Tahun  2011, diperoleh 

informasi  terkait  dengan  anak berhadapan dengan hukum,  bahwa dari  1.851  

pengaduan,  lebih  dari  50  persen  adalah  kasus  pencurian.  Hampir  89,8  

persen  kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  berakhir  pada  

pemidanaan  atau  diputus  pidana. 7

Restorative justice  atau  biasa  disebut  dengan  keadilan  restorasi  juga  

biasa  disebut  keadilan  restoratif.  Restorasi  (pemulihan)  yang  mengedepankan  

upaya  penanganan  anak berkonflik dengan hukum di luar sistem peradilan 

formal. Restorative  Justice  merupakan  salah  satu  perubahan  paradigma  yang  

memberikan  solusi  terhadap  penanganan  masalah  kenakalan  anak,  yang  

  

Berdasarkan  survei  di  Kejaksaan  Negeri  Kabupaten  Kediri  Tahun  2011  

dari  40  kasus  anak  pelaku  tindak  pidana,  39  anak  pelaku  tindak  pidana  

dijatuhi  dengan pidana penjara. Kejaksaan  Negeri  Kediri Tahun  2011  dari  22 

kasus  anak  pelaku  tindak  pidana,  hanya 1 kasus  anak  pelaku  tindak  pidana 

yang dijatuhi  dengan tindakan. Selanjutnya  survei  di Kejaksaan  Tinggi 

Sulawesi  Utara  Tahun  2011  dari  41  kasus  anak  pelaku  tindak pidana, 38 

kasus anak dijatuhi dengan pidana penjara. Dari hasil survei yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sudah  menerapkan 

restorative justice, dengan melihat sejumlah kasus anak yang tidak berakhir 

dengan pidana penjara.   

                                                           
7 Eko  Priliawoto dan  Luqman Rimiadi “  4.622 anak di  indonesia mendekam di 

penjara”, www. metro.vivanews. .com /news/read/ , dikunjungi  pada  tanggal  23  Juni  2012.  
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menganggap  bahwa  sistem  peradilan  pidana tidak memenuhi  keadilan 

substantif, sehingga  perlu menjadi  bahan  pertimbangan  dalam penanganan 

masalah kenakalan anak. Restorative justice  semua  pihak  dalam  proses  

penyelesaian  duduk bersama  bermusyawarah  mencari  jalan  terbaik  bagi  anak  

dan  melakukan pemulihan  atas  kerugian  korban  yang  diderita  akibat  

perbuatan  pelaku.  Serta perbaikan  moral  anak  agar  anak  tidak  lagi  

mengulangi  perbuatannya,  dan menghindari  pemenjaraan  yang  dapat  

mempengaruhi  perkembangan  anak  secara  fisik,  mental  serta  kejiwaannya. 

Sebenarnya  restorative justice  sudah ada beberapa aparat  penegak  

hukum,  dari  tingkat  penyidikan  sampai  persidangan  yang  menerapkan  

restorative  justice  seperti  dalam  kasus  penganiayaan yang  dilakukan  Roni 

Makatulung,  kasus  pengrusakan  barang  yang  dilakukan  Billi  Makitulung  

bersama  dengan  Yedri  Kari  Kaburo.  Dua  kasus  tersebut  penyidik  melakukan  

penerapkan  restorative  justice  dengan  tidak  melanjutkan  perkara. Selanjutnya  

kasus  Perbuatan  cabul  dengan  terdakwa  Dewangga  Prawira  Jati  (DPJ) ,  

kasus  penganiayaan  dengan  terdakwa  David   Dwi   Yusuf ( DDY ). Kedua  

kasus  ini  dilakukan  penerapan  restorative  justice  dilaksanakan  di  tahap  

persidangan. 

Restorative  Justice,  konsep  ini  mendepankan  pendekatan  kesejahteraan,  

dimana  pendekatan  kesejahteraan  ini  usianya  lebih  muda  dari  pendekatan  

keadilan. Pendekatan keadilan mempresentasikan perhatian tradisional  dari  

hukum yang  bertujuan menghukum pelaku pelanggaran menurut  derajat  

keseriusan  atas  akibat yang ditimbulkan, sedangkan pendekatan kesejahteraan 
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mempresentasikan keinginan pengadilan untuk mendiagnosa masalah  utama yang  

melibatkan anak- anak sebagai pelaku pelanggaran.8 Restorative Justice akan 

diberlakukan untuk kasus  yang tidak menyebabkan luka berat dan kematian. 9  

Penyelesaian  alternatif restorative  justice, merupakan suatu penyelesaian  

yang  menguntungkan  semua pihak,  dari  pihak  korban,  pelaku dan  keluarga  

tanpa harus melakukan proses persidangan . Berdasarkan  latar belakang  

sebagaimana terurai di atas, maka penulis memilih   judul skripsi : ” Restorative 

Justice terhadap anak  pelaku tindak pidana”.     

Tipe  penelitian  untuk  penulisan  skripsi  ini  adalah   penelitian  hukum 

yang bersifat yuridis normatif  (legal research).  Sedangkan  metode  yang 

digunakan  adalah  metode  analisis  kualitatif  yang  menjelaskan ,  menguraikan 

1.2  Rumusan Masalah.  

Dengan bertitik tolak dari latar belakang yang  telah  diuraikan  maka  

diajukan  beberapa  permasalahan  sebagai  berikut: 

a.  Bagaimanakah penerapan restorative justice terhadap anak pelaku tindak 

pidana, yang  tidak mengakibatkan luka berat dan kematian ?  

b. Bagaimana  pelaksanaan restorative justice pada sejumlah kasus konkrit  ?     

1.3  Metode  Penelitian 

Metode  penulisan  yang  dipergunakan  dalam  menyusun  skripsi  ini 

secara  keseluruhan  adalah  sebagai  berikut  : 

1.3.1  Tipe  Penelitian 

                                                           
8  Subekhan , “Penyelesaian  Perkara Anak Secara Restorasi Dalam Sistem Peradilan 

Pidana Anak”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007,  h. 12 
 
9 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Anak Berhadapan Dengan Hukum, h  24. 
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dan menggambarkan rumusan bahan- bahan yang di dapat dalam penelitian 

lapangan maupun kepustakaan. Kemudian disimpulkan untuk  menjawab akan 

permasalahan  yang  akan  dibahas. 

1.3.2  Pendekatan  Masalah 

  Dalam  penulisian skripsi ini  penulis  menggunakan  pendekatan  kasus 

(case approach),  pendekatan  konseptual  (conseptual  approach),  dan  

pendekatan perundang- undangan (statute approach). Case approach yaitu 

pendekatan  dalam  melakukan  analisis kasus berkaitan dengan restorative 

justice. Conseptual aprroach  berkaitan  dengan konsep-  konsep  yang  mendasari 

restorative justice. Statuate approach pendekatan berdasarkan peraturan 

perundang-  undangan  yang  berlaku .  

1.3.3   Bahan  hukum 

 Bahan  Hukum  yang  dipergunakan  dalam  menunjang  penulisan  skripsi 

ini  dibagi  menjadi  dua  bagian  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  

hukum  sekunder.  

1. Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum yang sifatnya mengikat, 

berupa peraturan perundang- undangan yaitu:  

a. Undang-  undang  Nomor  1 Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  

Pidana 

b. Undang- undang   Nomor  8  tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  

Pidana 

c. Undang-  undang  Nomor  3  tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak 

d. Undang- undang  Nomor  23  tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak 
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2. Bahan  hukum  sekunder:  berasal  dari  kepustakaan,  buku- buku, literatur, 

artikel-  artikel  dari internet surat- surat kabar yang ada kaitannya  dengan  

permasalahan  yang  sedang  dibahas. 
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