
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian tindakan 

pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku 

(tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-

sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan 

kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang 

sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pada 

mediator ini pelaku memamparkan tetang tindakakan yang telat 

dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut 

dilakukan pelaku. Korban mempunyai kewajiban untuk mendengarkan 

dengan teliti penjelasan pelaku. 

Praktik yang ada merupakan sebagian dari tradisi dalam 

masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh 

atau pilot project yang diambil sabagai cara alternatif untuk 

menyelesaikan kasus pidana diluar pengadilan. Bentuk praktik Restorative 

Justice telah berkembang diberbagai Negara dan dapat dikelompokan 

menjadi empat jenis praktik yaitu, Victim Offender Mediation, 

Conferencing/Family Group Conferencing, Circle dan Restorative 

Board/Youth Panels.(translate for Indonesia) 
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Restorative Justice menawarkan solusi terbaik dalam 

menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada 

inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk 

diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atas kerugian yang 

disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Program Restorative Justice 

yang paling lama dan banyak diterapkan di banyak Negara adalah aplikasi 

Restorative Justice dalam bentuk Victim Offender Mediation. Restorative 

Justice merupakan upaya untuk mendukung dan melakasanakan ketentuan 

yang diatur dalam pasal 16 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 tentang 

perlindungan anak, yaitu bahwa “ penangkapan, penahanan atau tindak 

pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang 

berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir”. 

 Adanya upaya pelaksanaan Restorative Justice tidak berarti bahwa semua 

perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan 

kepada orang tua, karena hakim tentunya harus memperhatikan beberapa 

kriteria-kriteria tertentu, yaitu :  

1. Anak tersebut baru pertam kali melakukan kenakalan ( first 

offenden) 

2. Anak tersebut masih sekolah 

3. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilan yang 

serius, tindak pidana yang menghilangkan nyawa, luka berat atau 

cacar seumur hidup, atau tindak pidana yang 

mengganggu/merugikan kepentingan umum 
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4. Orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan 

mengawasi anak tersebut secara baik. 

Di zaman seperti sekarang ini, anak yang menginjak usia remaja 

biasanya cenderung memasuki masa-masa labil didalam fase kehidupan, 

ada beberapa faktor yang menyebabkan kenakalan remaja tersebut seperti : 

a. Faktor Internal 

- Krisis identitas: Perubahan biologis dan sosiologis pada diri 

remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, 

terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. 

Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan ramaja terjadi 

karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. 

- Kontrol diri yang lemah: Remaja yang tidak bisa mempelajari dan 

membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak 

dapat diterima akan terseret pada perilaku ‘nakal’. Begitupun bagi 

mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku 

tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk 

bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya 

b.  Faktor Eksternal 

- Keluarga dan Perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar 

anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa 

memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di 

keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan 
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pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa 

menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. 

- Teman sebaya yang kurang baik 

- Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.1 

Dengan adanya kenakalan remaja tersebut maka munculah Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam hal ini pemerintah membuat khusus 

undang – undang yang akan digunakan untuk melakukan proses 

penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut 

Mardjono Reksodiputro2 sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam 

suatu masyarakat untuk menangulangi masalah kejatahan, bertujuan 

mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan 

menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang 

menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang 

pengadilan urnuk diputus bersalah serta mecegah pelaku mengulagi 

kejahatannya. Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, 

namun baik buruknya sebuah sistem tetap akan kembali lagi kepada 

kemauan dan kesanggupan para pelaksana sistem itu sendiri. Dan dalam 

penelitian  ini penulis akan melakukan penelitian terhadap sistem 

peradilan anak yang digunakan di Indonesia khususnya Kota Batam. 

Sistem peradilan anak sangat berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi 

orang dewasa dalam beberapa aspek. Peradilan pidana anak meliputi 

         1 http://id.wikipedia.org/wiki/Kenakalan_remaja#Penyebab_kenakalan 
2 Marjono Resktodiputro. (1997). Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidanan Jakarta: Pusat 
   Pelayanan Keadilan da pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hlm. 84. 
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segala aktivitas pemeriksa dam pemutus perkara yang menyangkut 

kepentingan anak, menekan atau memusatkan pada kepentingan anak itu 

sendiri. 

Didasari dengan penananganan kasus anak pelaku tindak pidana 

dengan jumlah dan bentuk beragam, diperlukan usaha Negara untuk 

menetapkan undang-undang peradilan anak yaitu undang-undang nomor 3 

Tahun 1997 tentang sistem peradilan anak yang kemudian diperbaharui 

menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan 

pidana anak. Sistem pidana anak terdiri dari empat komponen yaitu, 

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Dan 

kempat komponen tersebut bekerja sama dalam menegakkan keadilan. 

Tahapan proses peradilan pidana yaitu tahap prajudiksi (sebelum sidang 

pengadilan) meliputi penyidikan dan penyelidikan, Judiksi (selama sidang 

peradilan) meliputi pemeriksaan dan pembuktian tuntutan pihak jaksa dan 

pascajudiksi (setelah sidang peradilan) meliputi pelaksanan keputusan 

yang telat ditetapkan dalam persidangan seperti penempatan terpidana 

dalam lembaga permasyarakatan, sistem peradila pidana juga menjadi 

perangkat hukum dalam menangulangi berbagai bentuk kriminalitas di 

masyarakat. 

Pasal 1 ayat 2 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

mengatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik 

dalam hal untuk mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat 

terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. 
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Penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian RI hal ini tercantum didalam 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana. Didalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem 

peradilan pidana anak menyebutkan bahwa polisi dalam melakukan 

penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan 

berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari 

penangkapan sampai dengan proses penempatan. Semua proses pidana 

anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam 

menjalakan putusan pengadilan dilembaga permasyarakatan anak wajib 

dilakukan oleh pejabat-pejabat yeng terdidik khusus atau setidaknya 

mengetahui mengenai masalah anak berhadapan dengan hukum (ABH). 

Serta didalam proses peradilan ini para pejabat-pejabat terkait harus 

memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak sesuai dengan hukum 

yang berlaku, perlindungan hukum dalam hal ini mengandung pengertian 

yaitu baik tersangka, terdakwa, terpidana anak mendapatkan hak dan 

kepentingan si anak terlindungi. Namun didalam kenyataanya hal ini c 

misalnya, penyidik pada saat melakukan penyidikan masih menggunakan 

seragam dinas, dan pemerikasan perkara masih dilakukan terbuka untuk 

umum. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba untuk 

mengangkat masalah ini ke dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang 

penulis beri judul “Analisa Pertangung jawaban Pidana Anak Dalam 

Mailani, Analisa Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Proses Kewenangan POLRI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polresta Barelang Batam), 2016 
UIB Repository (c) 2016



Proses Kewenangan POLRI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan merumuskan 

masalah yang akan dibahas di bab berikutnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari 

kepolisian terhadap anak di Indonesia ? 

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sesuai 

dengan undang-undang peradilan anak di Indonesia ? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan penelitian 

Ada pun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1.1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan 

terhadap anak oleh pihak kepolisian. 

1.2. Untuk mengetahui apakah pada proses penyelidikan tersebut sudah 

memenuhi standart yang di muat oleh undang-undang pengadilan 

anak. 

1.3.Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penerapan undang-undang 

tersebut dalam proses diversi. 

1.4.  Untuk mengetahui apakah perlindungan hukum terhadap anak pada 

proses penyidikan sudah terpenuhi. 
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2. Manfaat penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pihak Pemerintah 

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

suatu ide baru bagi pemerintah kota Batam dalam memperhatikan 

mekanisme proses penyidikan terhadap anak. 

2. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

pemikiran dan pertimbangan, serta sumbangan pemikiran bagi 

masyarakat umumnya dan bisa membantu serta mengamati proses 

penyidikan yang seharusnya di lakukan polisi terhadap anak. 
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