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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, merupakan potensi 

dan penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa dan negara. Sejak terlahir di 

dunia telah melekat dalam diri anak sebuah harkat dan martabat sebagai 

manusia seutuhnya yang patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi, dengan 

demikian terhadap anak diperlukan pembinaan, bimbingan fisik, mental dan 

spiritual secara optimal dan terus-menerus demi kehidupan dan perlindungan 

dari segala kemungkinan yang akan membahayakan dimasa mendatang. 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, 

permasalahan anak yang melakukan tindakan penyimpangan ataupun 

tindakan melanggar aturan hukum semakin sering dijumpai. Adapun istilah 

yang sering digunakan untuk anak yang melakukan tindakan penyimpangan 

ataupun tindakan melanggar aturan hukum adalah “delinkuen” yang diartikan 

dengan kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delinkuensi
1
.  Kenakalan 

anak yang sering terjadi di masyarakat bukanlah suatu keadaan yang berdiri 

sendiri. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi kenakalan remaja 

tersebut diantaranya perkembangan pembangunan yang sangat cepat, arus 

globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,  kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta perubahan gaya serta cara hidup orang tua yang telah 

membawa perubahan sosial yang mendasar.  
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Pada hakikatnya anak merupakan manusia yang tergolong lemah atau 

perlu dilindungi mengingat situasi dan kondisi yang tidak dapat melindungi 

diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menyebabkan kerugian 

mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Demikian pula anak 

yang harus berhadapan dengan proses peradilan pidana anak, memerlukan 

jaminan untuk perlindungan ketika berhadapan dengan hukum pidana maka 

dibentuklah suatu sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

(SPPA), yang merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang Nomor 3 

tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku.  

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang menjamin 

perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum pidana, dengan tidak 

meninggalkan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non 

diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik anak, kelangsungan dan 

tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak yang secara optimal 

perlu dilakukan secara sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat dan 

Lembaga Pemerintah. 

 Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa: 

“anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, 

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

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana”. 

 



3 

 

Perlakuan dan perlindungan khusus diperlukan dalam menangani anak 

yang berkonflik dengan hukum pidana sangat diperlukan agar nantinya tidak 

berdampak negatif pada perkembangan mental maupun jasmani serta 

terjaminnya perlakuan adil dan kesejahteraan anak yang berhadapan dengan 

hukum pidana. Pebaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk 

melindungi, mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum pidana. Oleh 

sebab itu oleh pembentuk undang-undang  dimasukkan konsep baru dalam 

Undang-Undang SPPA mengenai keadilan restoratif, dengan tujuan 

menciptakan perdamaian dalam masyarakat. Pengertian keadilan restoratif 

dimasukkan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

yang menyatakan bahwa :   

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan 

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang 

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan 

pembalasan. 

 

Keadilan Restoratif diatur dan dimasukkan dalam peraturan perundang-

undangan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari dan menjauhkan 

anak yang berkonflik dengan hukum pidana dari stigmatisasi negatif sehingga 

anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Konsep 

Keadilan Restoratif, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang 

terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-

sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama bicara dalam rangka 

menemukan pemecahan konflik. Sehingga dalam pertemuan tersebut 
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mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan 

gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya
2
.  

Menghadapkan anak sebagai pelaku kepada korban atas tindakannya 

merupakan bentuk pertanggungjawaban dengan menggunakan kesadaran 

untuk memperbaiki tindakannya. Hal ini dilakukan demi mengembalikan 

kondisi dan memulihkan sebagaimana sebelum terjadi tindak pidana serta 

menjauhkan anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana 

yang berujung pada sidang dan dijatuhi pidana penjara. Sanksi yang 

diterapkan dalam proses Keadilan Restoratif lebih mudah memberikan 

kesempatan kepada pelaku untuk dapat diterima kembali di masyarakat.  

Setelah berlaku lebih kurang selama 4 (empat) tahun, menarik untuk 

melihat bagaimana implementasi ide keadilan restoratif dijalankan dalam 

rangka memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum pidana. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin melihat 

sejauh mana implementasi keadilan restoratif dijalankan setelah kurun waktu 

4 (empat) tahun sejak Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak diberlakukan yakni pada bulan Juli 2014 dengan 

melaksanakan penelitian yang berjudul: “Implementasi Keadilan Restoratif 

terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pidana (Studi di Polrestabes 

Semarang)”.     

B. Perumusan Masalah  

 Dengan memperhatikan judul penelitian dan latar belakang di atas, 

adapun perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana implementasi atau penerapan keadilan restoratif  dalam proses 

pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana di 

Polrestabes Semarang? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui oleh pihak yang terkait dalam 

mengimplementasikan  atau menerapkan keadilan restoratif  dalam proses 

pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana di 

Polrestabes Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memperoleh data yang 

kemudian dianalisis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang 

implementasi keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan 

hukum pidana di wilayah Polrestabes Semarang. 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui implementasi atau penerapan keadilan restoratif  dalam 

proses pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana 

di Polrestabes Semarang. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh pihak yang 

terkait dalam mengimplementasikan  atau menerapkan keadilan restoratif  

dalam proses pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum 

pidana di Polrestabes Semarang. 

D. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik secara 

teoritis maupun praktis. Kegunaan tersebut adalah: 



6 

 

1. Kegunaan Teoretis 

 Dari segi teoretis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah 

bahan-bahan kajian terhadap ilmu hukum khususnya mata kuliah hukum 

pidana, sekaligus dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan 

yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan. 

2. Kegunaan Praktis 

 Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan 

oleh pihak-pihak yang berwenang, terutama aparat penegak hukum di 

tingkat penyidikan, yakni sebagai masukan demi penyempurnaan proses 

peradilan pidana anak, terutama penerapan keadilan restoratif bagi anak 

yang berhadapan dengan hukum. 

E. Metode Penelitian  

Penelitian agar dapat lebih terarah dan tertata, diperlukan bahan-bahan  

atau data-data atau metode-metode yang mendukung pencarian jawaban 

penelitian, dengan demikian dalam penelitian ini, Penulis menggunakan 

metode-metode sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan  

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode 

pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat 

deskriptif.  Dalam proses analisis  akan digunakan peraturan perundang-

undangan dan landasan teori sebagai alat pemandu agar hasil  penelitian 

atau fakta di lapangan yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. 

Mengenai metode kualitatif, menurut Petrus Soerjowinoto dkk, 

menerangkan bahwa dalam  (1) menetapkan objek/subjek penelitian perlu 
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dikemukakan (a) sejauh mana peneliti memiliki kemampuan memperoleh 

data tersebut, (b) terdapat kemungkinan yang cukup tinggi untuk 

berinteraksi antara peneliti dan yang akan diteliti. (2) Peneliti mampu 

membangun kepercayaan antara dirinya dengan yang diteliti. (3) Peneliti 

mampu menjamin kualitas data dan informasi yang diperolehnya
3
. 

Dalam penelitian  dilakukan analisis  data yang diperoleh dari 

penelitian lapangan dan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan 

dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan baik dalam peraturan 

perundang-undangan maupun landasan teoretis.   

2. Spesifikasi Penelitian  

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif dalam 

hal ini diartikan bahwa dalam penelitian akan digambarkan mengenai 

penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum pidana di Polrestabes Semarang. Analisis artinya menganalisis 

hasil yang dideskripsikan tersebut dengan peraturan perundang-undangan 

terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak yang menerapkan keadilan restoratif bagi anak yang 

berkonflik dengan hukum pidana dan berbagai pendapat para ahli yang 

terangkum dalam literatur-literatur yang ada. 

3. Objek Penelitian  

Objek pada penelitian adalah seluruh informasi yang berkaitan 

dengan implementasi atau penerapan keadilan restoratif terhadap anak 

yang berkonflik dengan hukum pidana di Polrestabes Semarang.  

                                                           
3
 Petrus Soejowinoto,dkk, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum: Buku Panduan 

Mahasiswa,Semarang;Fakultas Hukum Katolik Soegijapranata,hlm.10. 
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Adapun elemen-elemen yang akan diteliti oleh penulis dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Penyidik Anak pada Pelayanan Perempuan dan Anak 

Polrestabes Semarang; 

b. BAPAS Anak; 

c. Berkas-berkas kasus yang diselesaikan dengan mengedepankan 

keadilan restoratif;  

d. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Studi Kepustakaan  

Metode ini dilakukan untuk mencari teori dan pendapat para ahli yang 

ada hubungannya dengan penelitian ini, yang meliputi: 

1) Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai 

kekuatan hukum mengikat dan berkaitan dengan objek yang diteliti. 

Dalam hal ini, bahan hukum primer berupa: 

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. 

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 
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d) Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi 

Konvensi Hak Anak. 

2) Bahan-bahan hukum sekunder  yaitu buku-buku literatur yang erat 

kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Dalam penulisan ini penulis menggunakan 

bahan hukum sekunder yaitu artikel, paper, hasil penelitian, dan 

buku-buku yang berkaitan dengan keadilan restoratif  bagi anak yang 

berkonflik dengan hukum pidana. 

3) Bahan-bahan hukum Tersier yaitu bahan-bahan lain yang ada 

hubungannya dengan pokok permasalahan yang memberikan 

informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder antara lain 

yaitu kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, 

ensiklopedia, majalah, berita dari internet dan media-media lainnya 

jika dibutuhkan. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah sebuah cara untuk mengumpulkan data 

primer.  Data primer ialah data yang didapat dari tangan pertama yaitu 

sumber aslinya dan belum diolah oleh orang lain. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara secara mendalam (in-

depth interview) dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek yang 

diteliti. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang terkait dengan 

implementasi keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana anak. 

Wawancara dilakukan dengan  Wakasat Reskrim dan Bamin Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes 
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Semarang, BAPAS Anak, dan Pendamping Anak.  Mendasarkan pada 

proposal penelitian, Penulis berkeinginan untuk mewawancarai orang 

tua anak.  Namun pada akhirnya orang tua anak tidak berhasil 

diwawancarai dikarenakan orang tua anak tidak bersedia ditemui saat 

penelitian. 

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data  

Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan 

pengumpulan data, kemudian diolah diperiksa, dipilih, dan dilakukan 

proses editing. Data yang relevan dan dapat menjawab perumusan masalah 

digunakan, sedangkan yang tidak relevan diabaikan. Setelah proses 

pengolahan data selesai, baik data sekunder berupa peraturan perundang-

undangan, berkas kasus dan literatur serta data primer berupa hasil 

wawancara akan dianalisis dan kemudian disusun secara sistematis dalam 

bentuk laporan penelitian berbentuk skripsi. 

6. Metode Analisis Data  

Seperti sudah dijelaskan di muka, metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif. Metode 

analisis kualitatif adalah sebuah metode yang tidak menggunakan 

pendekatan hitungan matematis atau statistik. Analisis yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) terhadap elemen 

penelitian.  

Analisis kualitatif sendiri merupakan suatu tata cara penelitian yang 

menghasilkan data yang deskriptif. Hasil wawancara akan diteliti dan 

dipelajari sebagai bagian yang utuh kemudian dipadukan dengan bahan 
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pustaka dan peraturan perundang-undangan yang melandasinya untuk 

mencari dan menentukan hubungan antara data yang diperoleh dengan 

landasan teori serta peraturan perundang-undangan yang digunakan. 

Setelah hal tersebut dilakukan, akan ditarik suatu kesimpulan untuk 

menjawab setiap perumusan masalah yang ada. 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan disampaikan untuk memudahkan dalam 

memberikan gambaran mengenai pembahasan penulisan hukum yang disusun 

secara jelas dan terperinci. Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 

empat bagian yaitu: 

Bab I adalah BAB PENDAHULUAN yang berisi latar belakang,   

perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

Bab II adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang berisi, tinjauan 

tentang keadilan restoratif diantaranya, keadilan restoratif dalam Peraturan 

Perundang-Undangan di Indonesia,  tinjauan tentang anak diantaranya 

pengertian anak dan anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan 

terhadap hak anak dan hak anak secara umum,  tinjauan tentang delikuensi 

anak dan  tinjauan tentang sistem peradilan pidana anak dengan Pendekatan 

Keadilan Restoratif.  

Bab III adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

yang berisi implementasi atau penerapan keadilan restoratif  dalam proses 

pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana di 

Polrestabes Semarang dan hambatan-hambatan yang ditemui oleh pihak-
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pihak terkait dalam mengimplementasikan  atau menerapkan keadilan 

restoratif  dalam proses pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan 

hukum pidana di Polrestabes Semarang. 

Bab IV adalah BAB PENUTUP yang berisi kesimpulan dan saran 

Penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi. 


