
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Anak pada dasarnya merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa 

harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai 

manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi 

manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, 

anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap 

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta 

berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan 

kebebasan.
1
 

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di 

Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian 

mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukum 

dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

yang menyatakan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum 

dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim 

dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang 

tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan 
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supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika 

perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 489, 

Pasal 490, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 497, Pasal 503, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 

514, Pasal 517, Pasal 518, Pasal 519, Pasal 526, Pasal 531, Pasal 532, Pasal 536, dan 

Pasal 540 KUHP serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena 

melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya 

telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. 

Perkembangan selanjutnya dalam upaya memberikan perlindungan khusus kepada 

anak yang berhadapan dengan hukum adalah pemberlakukan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu terdapat pula 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak. Pemberlakuan beberapa undang-undang tersebut 

merupakan upaya penyempurnaan perlindungan terhadap hak-hak anak yang telah 

lama diupayakan oleh Pemerintah melalui Udang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak. 

Sesuai dengan aturan di atas maka dapat diidentifikasi bahwa dalam hal menghadapi 

dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang 

pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak 

dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah 

bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penangannya sehingga 

hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. 

Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, 
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perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya 

memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan suatu bidang pembangunan nasional, di 

mana semangat yang dikembangkan bahwa melindungi anak adalah melindungi 

manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat Pembangunan Nasional 

adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan 

masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. 

Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan 

sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan 

pembangunan hukum itu sendiri.
2
 

Perubahan dan perkembangan dalam kerangka pembangunan hukum khususnya 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak. Perubahan dan perkembangan tersebut diantaranya adalah adanya diversi 

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan 

bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan 

pidana ke proses di luar peradilan pidana. 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan diversi bertujuan:  

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak  

b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan  

c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan  
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d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi  

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak 

 

Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berisi bahwa 

pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan 

negeri wajib diupayakan diversi. Pasal 7 Ayat (2) berisi bahwa diversi sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) 

diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan 

pengulangan tindak pidana. 

 

Tujuan diversi dalam sistem peradilan pidana adalah untuk semakin efektifnya 

perlindungan anak dalam sistem peradilan demin terwujudnya sistem peradilan 

pidana yang terpadu atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah 

ada sebelumnya. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut merupakan upaya 

untuk memenuhi berbagai hak anak yang bermasalah dengan hukum.  

 

Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat upaya yang patut diapresiasi bahwa 

pemerintah telah mengadakan reformasi hukum di bidang pembaharuan undang-

undang atau substansi hukum. Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari 

kebijakan/politik hukum pidana. Urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana 

dapat ditinjau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan 

kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Dengan demikian pembaharuan hukum 

pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan 

reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai nilai-nilai sentral sosio-politik, 



 5 

sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan 

sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. 
3
 

 

Pembaharuan hukum pidana tersebut harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, 

karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah 

kebijakan. Di dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai, oleh karena 

itu pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai. 

Pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan kebijakan sebagai bagian 

dari kebijakan sosial, artinya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah 

sosial (termasuk didalamnya masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/ 

menunjang tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat, Selain tu sebagai bagian 

dari kebijakan kriminal, artinya bagian dari upaya perlindungan masyarakat 

(khususnya upaya penanggulangan kejahatan), khususnya kejahatan atau tindak 

pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai 

semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang 

Pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut. Selama proses 

peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum. 

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia memberikan perhatian secara khusus terhadap 

anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Hal ini dipertegas dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan pemberlakuan undang-

                                                 
3
 Erni Dwita Silambi dan Andi Sofyan. Penangaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.  

 http://www.hukumonline.com/artikelperlidungananak_html. Diakses 24 Agustus 2014.  
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undang ini adalah anak dipandang bagian dari generasi muda sebagai salah satu 

sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan 

bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, 

memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang. Untuk melaksanakan 

perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut 

kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena 

itu ketentuan mengenai Pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. 

Kesenjangan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang melakukan 

tindak pidana diantaranya adalah pelaksanaannya yang belum maksimal, karena 

kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam penanganan terhadap anak yang 

berkonflik dengan hukum. Masih terdapat perlakuan yang sama seperti orang dewasa 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana, baik dalam proses penyidikan maupun 

penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini tentunya bertolak 

belakang dengan semangat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  

Selain itu adanya masa transisi pemberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun 

terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 30 Juli 2012. Artinya terhitung 

tanggal 1 Agustus 2014 Sistem Peradilan Pidana Anak harus sudah 

diimplementasikan sesuai amanat undang-undang, sehingga terdapat masa transisi 

atau peralihan penanganan perkara pidana anak yang sebelum tanggal 1 Agustus 2014 

masih menerapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 



 7 

dan terhitung tanggal 1 Agustus 2014 sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  

Salah satu contohnya adalah dalam Perkara Nomor: 01/Pid.B/An/2014/PN.Kot., yaitu 

Terdakwa RP Bin K yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Kota Agung. Kronologis proses hukum dalam perkara ini adalah 

pencurian dilakukan tanggal 05 Juli 2014 dan Kepolisian melakukan penangkapan 

terhadap pelaku pada 06 Juli 2014 dan melakukan penahanan terhadap tersangka 

selama 20 hari (masih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak). Surat Perintah Pelaksanaan Penyidikan atas perkara ini tertanggal 

10 Juli 2014, berkas masuk ke Kejaksaan Negeri Kota Agung tertanggal 14 Juli 2014 

(masih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak). Kejaksaan melakukan penahanan terhadap terdakwa selama 20 hari (dalam 

masa transisi) melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 

14 Agustus 2014 (sudah berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak). Penetapan sidang dijadwalkan tanggal 10 Agustus 

2014, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2014 dan Putusan 

Pengadilan Negeri Kota Agung tertanggal 27 Agustus 2014.  

Sesuai dengan kronologis waktu dalam perkara di atas maka diketahui bahwa tindak 

pidana yang dilakukan terdakwa terjadi pada masa transisi Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu antara bulan Juli – 

Agustus 2014. Proses penanganan perkara pidana mulai dari pihak Kepolisian sampai 

dengan Pengadilan juga terjadi antara bulan Juli – Agustus 2014 tersebut.  
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Terkait dengan masa transisi ini Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur adanya ketentuan peralihan 

yaitu pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak yang:  

a. Masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan 

ke Pengadilan negeri, tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan 

hukum acara undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak); dan  

b. Sedang dalam proses pemeriksaan di sidang Pengadilan dilaksanakan 

berdasarkan hukum acara yang diatur dalam undang-undang tentang 

Pengadilan Anak.  

Aparat penegak hukum dalam konteks yang demikian dituntut untuk melakukan 

berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan Sistem Peradilan 

Pidana Anak sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam penegakan hukum, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika ada 

perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap 

terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan baginya. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian dalam Tesis yang 

berjudul: Penerapan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

a. Bagaimanakah Penerapan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Sistem Peradilan 

Pidana Anak? 

b. Mengapa terjadi hambatan dalam Penerapan Ketentuan Peralihan Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?  

 



 9 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kajian pada penelitian ini adalah ilmu hukum pidana, dengan 

subkajian mengenai Penerapan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dan faktor yang menghambat Penerapan Ketentuan Peralihan 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan 

Negeri Kota Agung, yang dilaksanakan pada Tahun 2014.  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk menganalisis Penerapan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

c. Untuk menganalisis hambatan dalam Penerapan Ketentuan Peralihan Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu 

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan praktik penegakan hukum 

perkara pidana anak pada masa transisi. 

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rujukan atau pedoman bagi 

aparat penegak hukum dalam melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak 

khususnya terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan hak-hak 

yang dimiliki oleh anak.  
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D. Kerangka Pemikiran  

1. Alur Pikir 

 

Berikut ini adalah gambar alur pikir penelitian mengenai Penerapan Ketentuan 

Peralihan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Bagan 1. Alur Pikir Penelitian 
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2. Kerangka Teoritis 

 

 

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau 

dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian 

hukum. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Restorative Justice dan Hukum Progresif 

 

Konsep hukum selalu mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika kehidupan 

masyarakat yang terus mengalami perubahan, salah satunya adalah tentang keadilan 

restoratif atau restorative justice.
4
 

 

Konsep restorative justice merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum 

pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan 

dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut 

common law system. Sebagai suatu filosofi pemidanaan, maka restorative justice 

dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam 

aplikasinya, sebagai wujud aktualisasi dari filosofi tersebut maka konsep tersebut 

harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan dan dinamika 

masyarakat yang teramat kompleks di satu sisi sedangkan di sisi lainnya terhadap 

regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi yang 

bersifat parsial ternyata sifat publik dari hukum pidana bergeser sifatnya karena 

relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan dipraktekan mediasi penal 

sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara di luar Pengadilan.
5
 

                                                 
4
 Adrianus Meliala, Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia Fakultas  

 Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 4 
5
 Ibid, hlm. 5 
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Sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani tindak kejahatan hampir 

seluruhnya selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah solusi terbaik dalam 

menyelesaikan tindak kejahatan, khususnya tindak kejahatan dengan “kerusakan” 

yang ditimbulkannya masih bisa di restorasi, sehingga kondisi yang telah “rusak” 

dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut memungkinkan adanya 

penghilangan stigma dari individu pelaku. Paradigma penghukuman dikenal sebagai 

restorative justice, di mana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya 

kepada korban, keluarganya dan masyarakat.
 6

  

 

Kemajuan dalam sistem peradilan pidana terhadap anak mengalami kemajuan dengan 

diberlakukanya diversi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar peradilan, yang 

berorientasi pada upaya pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 

Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian 

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa diversi bertujuan 

mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar 

proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong 

masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. 

Tujuan diversi dalam sistem peradilan pidana adalah untuk semakin efektifnya 

perlindungan anak dalam sistem peradilan demin terwujudnya Sistem Peradilan 

Pidana Terpadu (integrated criminal justice system) atau juga bisa jadi pemunduran 

terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Pemberlakuan kedua undang-undang 

                                                 
6
 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan 

Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 76. 
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tersebut merupakan upaya untuk memenuhi berbagai hak anak yang bermasalah 

dengan hukum. 

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang 

terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek 

prosedural akan di „nomor duakan‟. Secara teoritik, keadlilan substantif dibagi ke 

dalam empat bentuk keadilan, yakni kedailan distributif, keadlilan retributif, kedilan 

komutatif, dan keadilan korektif. Kedilan distributif menyangkut pengaturan dasar 

segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdsarkan keadilan ini, 

segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua 

pihak/masyarakat. Prinsip pokok dalam keadilan distributif adalah setiap orang harus 

mendapat/andil/kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan.
 7

  

Alasan yang muncul keharusan ditegakannya keadilan substantif karena keadilan 

berdasarkan hukum tidak selalu terkait kepada ketentuan-ketentuan formal-

prosedural. Hal itulah yang kemudian menjadi acuan dalam diri hakim MK saat 

memberikan putusan pada setiap perkara yang masuk ke lembaganya. Sebagai 

lembaga yang mengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan penafsir 

konstitusi, maka konsekwensinya ialah menjamin hak-hk rakyat yang telah 

ditegaskan dlaam konstitusi.  

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. 

Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang 

benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : 

pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia 

                                                 
7
 Mahfud M.D., Penegakan Keadilan di Pengadilan, http://mahfudmd.com. Diakses 25 Agustus 2014. 
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apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan 

adil.
8
 

 

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih 

dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga 

Pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan 

lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut 

tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-

prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.  

 

Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap 

semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-

prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan 

lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki 

keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-

undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan 

hakim Pengadilan, karena hakim dan lembaga Pengadilan hanya akan memberikan 

keadilan formal.  

 

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan 

hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang 

permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat 

tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan. 

                                                 
8
 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 64 
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Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak 

berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara 

formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya 

melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja 

dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat 

menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). 

Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan 

bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa 

mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap 

berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa 

keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum 

 

Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa 

hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Hukum itu bukan hanya 

bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Dalam 

masalah penegakan hukum, terdapat 2 (dua) macam tipe penegakan hukum progresif :  

1. Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, 

mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi dan 

filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif. 

2. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan 

ilmuan serta teoritisi hukum Indonesia.
9
  

 

 

                                                 
9
 Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta 

Publishing, 2009. hlm. 3 



 16 

Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. 

Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. 

Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu 

bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum 

ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia.  

 

Revitalisasi hukum dalam logika itulah dilakukan, karena bagi hukum progresif, 

proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku 

hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku 

hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang 

kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan 

(changing the law). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku 

hukum progresif untuk menghadikarkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, 

karena mereka dapat melakukan interprestasi secara baru setiap kali terhadap suatu 

peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku 

hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan 

sosial yang memang harus dilayaninya.  

 

Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses 

logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya, argument-argumen 

logis formal “dicari” sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis-

formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karena itu konsep hukum 

progresif, hukum tidak mengabdi bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang 

berada di luar dirinya. 
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b. Penegakan Hukum dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya 

 

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, 

ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan 

keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam 

masyarakat beradab. Penegakan hukum sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi 

berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah 

merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem 

peradilan pidana
10

  

 

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Joseph Goldstein sebagaimana dikutip 

Muladi mengemukakan bahwa penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga 

konsep, yaitu: 

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang 

menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan 

tanpa terkecuali 

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang 

menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya 

demi perlindungan kepentingan individual  

3. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul 

setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-

keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya 

manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.
11

  

 

                                                 
10

 Badra Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23. 
11

 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Penerbit Undip. Semarang1994. 

 hlm. 12-13 
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Negara Indonesia adalah negara hukum , maka setiap orang yang melakukan tindak 

pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. 

Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum 

mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh 

aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 

sebagai pertanggungjawabannya12 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun 

terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu: 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi 

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian 

hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.  

2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan 

hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa 

kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah 

suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga 

penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan 

diaktualisasikan. 

3) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana yang memadai, penegakan hukum tidak 

berjalan lancar dan penegak hukum tidak menjalankan peranan semestinya. 

4) Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka 

akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah 

tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk 

melaksanakan penegakan hukum yang baik.  

5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara 

peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan 

semakin mudahlah dalam menegakannya.
 13

 

                                                 
12

 Ibid, hlm. 79. 
13

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rineka  
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2. Konseptual  

 

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam 

melaksanakan penelitian 
14

. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, 

ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan 

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di 

dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai 

pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan 

keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan 

pidana
15

  

b. Anak adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan
16

  

c. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
17

  

d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 

mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang 

melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau 

                                                                                                                                           
 Cipta, 1986, hlm. 8-11 
14

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 103 
15

 Badra Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23. 
16

 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
17

 Pasal 1 Ayat (s) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  



 20 

gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah 

dilakukan terhadap seorang pelaku
18

 

e. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana 

materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun 

demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks 

sosial. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka 

ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas 

keadilan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum.
 19

  

 

E. Metode Penelitian 

 

1. Pendekatan Masalah 

 

Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan masalah yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis 

empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan 

menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas 

hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem 

hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. 

 

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh 

pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang 

sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan yuridis empiris 

                                                 
18

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,  

 Jakarta. 1993. hlm. 54 
19

 Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779#_ftn12
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779#_ftn12
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dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang 

didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat 

penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.
 20

 

 

Alasan penggunaan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dalam penelitian 

ini adalah agar analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan praktek penegakan hukum perkara pidana anak berkaitan dengan Pasal 102 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang didasarkan pada fakta atau kenyataan 

yang terjadi di lapangan.  

 

2. Sumber dan Jenis Data 

 

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibendakan antara data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dai bahan pustaka
21

. Data tersebut 

yaitu:  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian 

dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data 

yang diperlukan dalam penelitian.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian 

ini, terdiri dari:  

 

 

                                                 
20

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 5 
21

 Ibid, hlm. 11. 
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    1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari: 

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Juncto Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

(c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia  

(d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

(e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik 

Indonesia.  

(f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

2) Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari bahan hukum yang melengkapi 

hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan 

masalah dalam penelitian ini, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

3) Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat 

para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum 

dan sumber dari internet. 
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3. Penentuan Narasumber 

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah 

dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam 

penelitian adalah: 

a. Jaksa Penutut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung : 2 orang 

b. Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung   : 2 orang  

c. Penasihat Hukum       : 1 orang  

d. Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung  : 1 orang+  

 

Jumlah         : 6 orang  

 

 

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi 

lapangan sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur 

serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan terkait dengan permasalahan.  

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara 

(interview) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan 

berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian. 
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Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

c. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan 

data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam 

penelitian ini.  

d. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-

benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

e. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan 

sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

5. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menguraikan data dalam 

bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang 

kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data 

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang 

bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian
22

. 

 

F. Sistematika Penulisan 

 

Tesis ini disusun dan disajikan dalam sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab 

yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:  

                                                 
22

 Soerjono Soekanto. Op.Cit.. hlm. 112 
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I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.  

 

II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian penegakan hukum 

pidana, pembaharuan hukum pidana, pengertian dan batas usia 

pertanggungjawaban pidana anak, perlindungan terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana, keadilan restoratif dan 

hukum progresif 

 

III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil 

penelitian, yang terdiri dari penerapan Ketentuan Peralihan Undang-Undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak serta hambatan dalam Penerapan Ketentuan 

Peralihan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

 

IV PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang 

ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan 

kinerja penegakan hukum pidana di masa yang akan datang. 

 


