
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Penegakan Hukum Pidana 

 

Penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 

untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era 

modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi 

kehidupan hukum selalu 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 keharusan untuk melihat penegakan 

hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.
 1

 

 

Faktor penegak hukum dalam hal ini menempati titik sentral, karena undang-undang 

disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan 

penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat. 

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara 

obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan 

secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai 

tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal 

yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum. Dalam konteks penegakan 

hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal 

                                                 
1
 Mardjono Reksodiputro, Loc.Cit. hlm. 17. 



 27 

balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan 

kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum. 

 

Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip oleh Mardjono 

Reksodiputro, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu: 

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

menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan 

tanpa terkecuali 

b. 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  

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

setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-

keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya 

manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi 

masyarakat
2
 

 

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 pertanggungjawabannya. 
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Menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (penal 

policy), baik dalam penegakan in abstractio dan in concreto, merupakan bagian dari 

keseluruhan kebijakan system (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian 

dari upaya menunjang kebijkaan pembangunan nasional (national development). Ini 

berarti bahwa penegakan hukum pidana in abstractio (pembuatan/perubahan UU; law 

making/law reform) dalam penegakan hukum pidana in concreto (law enforcement) 

seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan 

nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.
3
 

 

Walaupun hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber/berinduk pada 

KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda 

dengan penegakan hukum pidana seperti zaman Belanda. Hal ini wajar karena kondisi 

lingkungan atau kerangka hukum nasional (national legal framework) sebagai tempat 

dioperasionalisasikannya WvS (tempat dijalankannya mobil) sudah berubah. 

Menjalankan mobil (WvS) di Belanda atau di jaman Belanda tentunya berbeda 

dengan di zaman Republik Indonesia. Ini berarti penegakan hukum pidana positif saat 

ini (terlebih KUHP warisan Belanda) tentunya harus memperhatikan rambu-rambu 

umum proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) dalam sistem hukum 

nasional. Penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke-Indonesia-

an (dalam konteks sistem hukum nasional/ national legal framework) dan bahkan 

dalam konteks bangnas dan bangkumnas. Inilah baru dapat dikatakan penegakan 

hukum pidana di Indonesia.
 4
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Menurut Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro
5
, unsur-

unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum 

(legal substance) dan budaya hukum (legal culture).  

a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-

lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. 

b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.  

c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari 

masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum 

yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari 

pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau 

dilaksanakan. 

 

 

Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena 

proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik 

dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya 

juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. 
6
  

  

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin 

penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku 

kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk 

mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar 

pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum 

dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang 

di muka Pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.  

 

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem 

peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai 
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dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang 

menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan 

perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.  

 

Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan 

ditegakkan.
 
Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang 

tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. 

Semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada 

pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu 

kesatuan yang saling interrelasi dan mempengaruhi. Artinya penegakan hukum 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang 

lainnya, karena saling berkaitan dan mempengaruhi. 

Penegakan hukum pidana berkaitan dengan kebijakan kriminal, sebagai bagian 

integral dari kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai 

usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) 

dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (social defence policy). Jadi secara 

singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal 

ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang 

rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan menggunakan dua 

sarana, yaitu: 

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal 

Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana 

yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu : 

(1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. 

(2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar. 
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b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi 

penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun 

secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan
7
  

 

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan 

yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus 

pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) karena ia hanya 

merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (yaitu bagian dari politik 

hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). 

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila 

dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan 

berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. 

 

Menurut Roscoe Pound hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa 

sosial (social engineering). Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau 

beberapa bentuk kebajikan. Ia merupakan suatu hal dari “penyesuaian-penyesuaian 

hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang 

memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui 

berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada konsep 

“kepentingan”. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban 

hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-

batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang 

dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta 
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dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai 

kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan.
8
 

 

Kebutuhan akan adanya kontrol sosial bersumber dari fakta mengenai kelangkaan. 

Kelangkaan mendorong kebutuhan untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang 

mampu mengklasifikasikan berbagai kepentingan serta menyahihkan sebagian dari 

kepentingan-kepentingan itu. Ia menyatakan bahwa hukum tidak melahirkan 

kepentingan, melainkan menemukannya dan menjamin keamanannya. Hukum 

memilih untuk berbagai kepentingan yang dibutuhkan untuk mempertahankan dan 

mengembangan peradaban. Pound mengakui adanya tumpang tindih dari berbagai 

kelompok kepentingan, yaitu antara kepentingan individual atau personal dengan 

kepentingan public atau sosial. Semua itu diamankan melalui dan ditetapkan dengan 

status “hak hukum”. 

 

Law as a tool of sosial engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe 

Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam 

istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam 

masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi 

“law as a tool of social engineering” yang merupakan inti pemikiran dari aliran 

pragmatic legal realism itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan 

di Indonesia. Konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia 

lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat 

kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam 

proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan 

pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang 
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digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham 

legisme yang banyak ditentang di Indonesia.
9
 

 

Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang 

atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan dimuka, di 

Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga 

berperan namun tidak seberapa. Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang 

bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya 

perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti 

pemikiran aliran sociological Jurisprudence yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai 

dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya 

ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-

tantangan.  

 

Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang 

ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang 

ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai 

softdevelopment yaitu di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan 

ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-

faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari 

pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-

golongan lain dalam masyarakat.
10
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Faktor-faktor tersebut harus diidentifikasikan, karena suatu kelemahan yang terjadi 

kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana 

untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. kalau hukum merupakan sarana yang dipilih 

untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka prosesnya tidak hanya berhenti pada 

pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan yang mantap tentang sifat-

sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan 

hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat. 

Sebab sarana yang ada, membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan 

sarana-sarana mana yang tepat untuk dipergunakan. Hukum di dalam masyarakat 

modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan 

secara sadar oleh masyarakat. 

 

B. Pembaharuan Hukum Pidana 

 

Menurut Barda Nawawi Arief, KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia 

adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht) 

yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia 

sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di 

Indonesia dengan beberapa penyesuaian bahkan Soedarto (1983) menyatakan bahwa 

teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.1 Pasca kemerdekaan, 

baik pada masa demokrasi terpimpin maupun Orde Baru, KUHP warisan Belanda ini 

masih tetap berlaku termasuk pula hatzaai artikelen (pasal-pasal penyebar kebencian) 

terhadap pimpinan politik, pejabat atau golongan etnis.
 11
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Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kondisi perubahan hukum yang adil dan 

sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat 

kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan bahwa materi hukum pidana 

nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan 

kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan 

hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional 

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia.  

 

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) di Indonesia 

sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan 

perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa 

hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering berasal dari hukum 

asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (obsolete 

and unjustice) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (outmoded 

and unreal) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada 

diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan 

sosial masa kini.
12

 

 

Penjelasan Umum RKUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan 

pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu 

usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara 
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terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, 

sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika 

yang berkembang dalam masyarakat. 

 

Berdasarkan atas landasan yang terkandung dalam konsideran RKUHP tersebut, 

reformulasi atas pengaturan hukum pidana yang dilakukan meliputi penentuan tindak 

pidana (kriminalisasi) yang sangat jauh berbeda dengan KUHP sekarang. Tercatat ada 

743 pasal dalam RKUHP di mana 513 di antaranya adalah pasal mengenai tindak 

pidana, selebihnya adalah pasal ketentuan umum. Jumlah rancangan pasal yang 

sedemikian besar terutama berkaitan dengan banyaknya pasal tentang tindak pidana 

dalam RKUHP ini menimbulkan berbagai reaksi dan sorotan yang mengkritisi bahwa 

RKUHP mempunyai gejala over criminalization. 

 

Konsep pemidanaan dan penetapan sanksi dalam RKUHP selalu mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu. Adanya perubahan yang cukup mendasar dari konsep 

awal sampai dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan pemberian 

sanksi dalam RKUHP selalu disesuaikan dengan perkembangan kondisi kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Barda Nawawi Arief dan Muladi (1997) menyatakan bahwa 

hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting 

dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan 

pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan 

yang akan digunakan. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling 

baik untuk mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat 

dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi.
 13
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Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah : 

a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan 

sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada 

hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, b) Dilihat secara 

fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan 

yang konkretasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan 

dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, 

maka dirumuskan tujuan pemidanaan, c) Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan 

sebagai ”fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, 

dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.
14

 

 

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam RKUHP, jika dibandingkan dengan KUHP 

yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian mengenai 

pemidanaan di antaranya berisi tentang tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan 

alasan-alasan mengenai dapat dijatuhkannya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana. 

Pengaturan ini lebih lengkap dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP yang 

berlaku saat ini. RKHUP menganut sistem pemidanaan dua jalur (double track 

system) di mana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana 

(punishment), dapat juga dikenakan berbagai tindakan (treatment).  

 

Selain itu, dalam jenis-jenis pemidanaan dalam RKUHP ini juga bertambah dengan 

adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang merupakan bagian dari 

pidana pokok, jenis tindak pidana yang sebelumnya belum pernah dikenal dalam 

KUHP Indonesia. Namun di tengah beberapa perubahan yang mendasar tersebut, 

ternyata dalam RKUHP masih mengatur beberapa ketentuan yang selama ini menjadi 
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kontroversi, misalnya hukuman mati. Perspekif global menunjukkan adanya 

pandangan pro dan kontra terhadap eksistensi pidana mati dan eksekusinya. 
15

  

 

C. Pengertian dan Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak 

 

Pengertian anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan. 

 

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

mengatur bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 

umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 

belum pernah kawin. 

 

Konsep anak menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan 

belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan 

apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 

 

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan YME, 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 UUD 1945 dan Konvensi PBB 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, 
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tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan 

diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 

 

Batas usia pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, adalah perubahan batasan usia minimal 

pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun maka Mahkamah 

berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur minimum 

bagi anak nakal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 

Pengadilan Anak yang menyatakan, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak 

Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.  

 

D. Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum  

 

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan 

perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai 

berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan 

terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk yang 

dilayani kerena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku 

sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan 

dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-

bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan. 

 

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa 

tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang 

dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan 
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ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. 

Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk 

mendapatkan keringanan masa/waktu penahanan, hakuntuk mengganti status 

penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah 

atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, 

pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka 

pemerisaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.  

 

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh 

pemberitahuan datang kesidang Pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk 

menerima surat penggilan guna menghadiri sidang Pengadilan (Pasal 146 Ayat (1) 

KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 hurub b KUHAP), 

hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 

Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan 

Pasal 165 Ayat (4) KUHAP). 

 

Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai 

pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya 

sebagai pelaku:  

a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya.  

b. Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan.  

c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai 

dirinya.  

d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan 

penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.  

e. Hak untuk menyatakan pendapat.  
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f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan 

penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan 

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau 

hukum yang diterapkan.  

g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang 

masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.  

h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya. 
16

 

 

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh 

pemberitahuan datang kesidang Pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk 

menerima surat penggilan guna menghadiri sidang Pengadilan (Pasal 146 Ayat (1) 

KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 hurub b KUHAP), 

hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 

Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan 

Pasal 165 Ayat (4) KUHAP)  

 

Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak apabila 

dikaji secara substantif, belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai hukum pidana 

anak materiil pada satu pihak dan sebagai hukum acara pidana anak pada lain pihak. 

Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara UU ini dengan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum, Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan hukum khusus (lex specialis) yang 

dalam KUHP dan KUHAP merupakan hukum umum (lex generalis). Hubungan ini 
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mengandung arti bahwa asas-asas dan ajaran-ajaran hukum pidana yang terkandung 

dalam KUHP dan KUHAP pun tetap berlaku untuk Pengadilan Anak 

 

Kelemahan lain dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak adalah pada Pasal 95 yang memberikan peran yang dominan terhadap hakim, 

dibandingkan peran penyidik dan penuntut umum (jaksa). Kemudian, UU ini tidak 

mengatur diversi untuk mengalihkan perkara anak di luar jalur peradilan formal 

sehingga anak mendapatkan stigmatisasi. Sebangun dengan permasalahan ini, 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum 

mengakomodasi model keadilan restoratif.  

 

Sesuai dengan kondisi di atas maka paradigma filosofi Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat dikatakan menganut pendekatan yuridis 

formal dengan menonjolkan penghukuman (retributive). Model peradilan anak 

retributif tidak pernah mampu memberikan kerangka kerja yang memadai bagi 

berkembangnya sistem peradilan anak. Selain kelemahan di atas ketentuan-ketentuan 

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang 

bertentangan dengan spirit perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam 

Konvensi Hak Anak yaitu usia minimum pertanggung jawaban pidana anak 8 tahun; 

penggunaan term hukum (legal term) anak nakal; dan tidak adanya mekanisme 

pembinaan anak yang ada adalah sistem penghukuman anak.
17

 

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang 

berkonflik dengan hukum terus diupayakan dalam rangka memenuhi hak-hak anak 

sebagai pelaku tindak pidana. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh 
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oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak 

yang melakukan tindak pidana. Undang-undang ini didasarkan pada semangat tujuan 

pemidanaan yang berorintasi pada pembinaan terhadap anak sehingga kelak mereka 

menjadi anak baik serta tidak mengulangi kejahatannya.  

 

Pengadilan anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu peradilan umum 

untuk menyelenggarakan Pengadilan anak. Akibatnya dalam Pengadilan tidak 

mencerminkan peradilan yang lengkap bagi anak, melainkan hanya mengadili perkara 

pidana anak. Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialiasi serta rehabilitasi 

anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan 

diversi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Akibatnya perkara anak, 

meskipun melakukan tindak pidana ringan harus menghadapi negara melalui aparat 

penegak hukum. Anak dipersonifikasikan sebagai orang dewasa dalam tubuh kecil 

sehingga kecenderungannya jenis sanksi yang dijatuhkan pada perkara anak masih 

didominasi sanksi pidana dari pada sanksi tindakan. Konsekuensi logisnya, jumlah 

anak yang harus menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan semakin meningkat. 

 

Ketentuan yang bertentangan antara lain: (i) Usia minimum pertanggung jawaban 

pidana terlalu rendah; (ii) penggunaan term hukum (legal term) anak nakal; dan (iii) 

tidak ada mekanisme pembinaan anak, yang ada adalah sistem penghukuman anak; 

Pengadilan anak kerena merupakan bagian dari peradilan umum, maka proses dan 

mekanisme hukumnya sama dengan peradilan. Permasalahan-permasalahan di atas 

memperlihatkan bahwa peraturan perundangan yang melandasi operasionalisasi 

sistem peradilan anak dan menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum masih 
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terdapat kesenjangan (gap) karena tidak sesuai dengan standar universal yang 

menjamin hak anak. 
18

 

 

E. Sistem Peradilan Pidana Anak  

 

Sistem peradilan pidana anak merupakan seperangkat pelaksanaan peradilan yang 

secara khusus diperuntukkan bagi anak yang melakukan tindak pidana, sehingga 

terdapat perbedaan dengan peradilan pidana umum untuk orang dewasa. Hal ini 

merupakan suatu upaya untuk menjamin hak-hak anak dalam proses peradilan.  

 

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu 

masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat 

menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat 

puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan 

mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.
19

  

 

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, 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. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi 

hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa 

ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, 

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

keadilan yang bersifat umum dan harus diperhatikan dalam penegakan hukum.
 20
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Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum pidana 

melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-

badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga 

pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan yang satu akan 

berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing 

menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.  

 

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi 

(stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar 

peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke 

Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian 

pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka 

Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan 

hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control suatu prinsip dalam 

penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan 

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
21

  

 

Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan 

hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum 

pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. 

Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar 

subsistem peradilan pidana yakni lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan.  

 

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu 

bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti 
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gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada 

dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk 

pendekatan, yaitu:  

a. Pendekatan Normatif  

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, 

Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-

mata.  

b. Pendekatan administratif  

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai 

suatu organisasi manajeman yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang 

bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur 

organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan 

adalah sistem administrasi. 

c. Pendekatan sosial  

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga 

masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau 

ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam 

melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.
 22

  

 

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup 

praktik penegakan hukum, terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk 

suatu integrated criminal justice system. 

 

Integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan 

keselarasan yang dapat dibedakan dalam:  

a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka 

hubungan antar lembaga penegak hukum. 

b. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat 

vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. 

c. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati 

pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh 

mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
23
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Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya 

merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu 

subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. 

Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem 

akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. Keterpaduan antara 

subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan 

kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen sistem 

peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal.  

 

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari 

suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena peran 

pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (criminal policy) 

yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang 

hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. Dalam 

cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan pidana (criminal policy system) 

harus dilihat sebagai the network of court and tribunals which deal with criminal law 

and it enforcement. (jaringan peradilan pidana dalam mekanisme hukum pidana dan 

penegakan hukum)
 24

  

 

Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai 

physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk 

mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti gagasan-gagasan 

yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam 

ketergantungan.
 25
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Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, 

proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh Pengadilan dan 

lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan terhadap 

sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya 

diferensiasi internal dari keempat unsur dasar sistem hukum tersebut, menyangkut 

perangkat peraturan, penerapan peraturan, Pengadilan dan penegakan hukum serta 

pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar 

tersebut.
26

  

 

Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam 

sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, 

diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan.
 
Selain itu diharapkan 

pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan 

kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud 

apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu 

mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling 

interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. 

 

Menurut Sudarto, pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa 

tahap kebijakan yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap Formulasi 

Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-

Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih 

nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan 

datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan 

pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti 

memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan 

Legislatif. 
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b. Tahap Aplikasi 

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh 

aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam 

tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan 

peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-

Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang 

teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat dapat disebut 

sebagai tahap yudikatif. 

c. Tahap Eksekusi 

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat 

pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas 

menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh 

pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam 

putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan 

dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam 

melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan 

Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu 

daya guna.
 27

 

 

 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 masih mengutamakan penjatuhan pidana 

berupa pidana pokok yaitu berupa pidana penjara dan masih menganut pendekatan 

yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributive) dan belum 

sepenuhnya menganut perbaikan pada diri pelaku anak, beda halnya dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan pendekatan keadilan restorative lebih 

mengutamakan kepentingan anak sebagai pelaku dalam perbaikan masa depan dan 

diri anak, penghukuman sebagai jalan terakhir dan dalam pidana tambahan juga 

dalam undang-undang ini terdapat pemenuhan kewajiban adat, artinya Undang-

undang ini mengakui adanya keberlakuan aturan adat tidak seperti Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1997 yang belum mengatur hal tersebut. 

 

F. Keadilan Restoratif dan Hukum Progresif 

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 
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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.
 28

 

 

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, dimana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya 

kepada korban, keluarganya dan masyarakat. 

 

Restorative justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara 

damai di luar Pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat 

yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau 

tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik 

yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. 

Munculnya ide Restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan 
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pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. 

Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam 

penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga 

memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.Ciri yang menonjol dari 

restorative justice, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian 

tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang 

sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda 

dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya 

negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja 

memberikan sanksi.
 29

 

 

Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan 

dijalankan negara. Munculnya ide Restorative justice karena proses pidana belum 

memberikan keadilan pada korban. Usaha ke arah Restorative justice sebenarnya 

sudah ada di lembaga pemasyarakatan, meskipun masih belum menonjol. Penerapan 

itu misalnya, menempatkan masa pembinaan sebagai ajang menyetarakan kembali 

hubungan narapidana dan korban. 

 

Model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan 

pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan 

sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan 

pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur 

dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, 

pendekatannya lebih ke keamanan (security approach).  
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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 :  

a. 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. 

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

ilmuan serta teoritisi hukum Indonesia.
30

   

Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga narapidana, sistem yang 

berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, 

proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pemidanaan restoratif 

melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. 

Disamping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk 

memperbaiki kerugian yang ditimbulkan perbuatannya. Pada korban, penekanannya 

adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa 

keadilan. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah pemberian malu agar pelaku 

tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan masyarakat pun menerimanya. Dengan 

model restoratif, pelaku tidak perlu masuk penjara kalau kepentingan dan kerugian 

korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat pun sudah memaafkan, sementara 

pelaku sudah menyatakan penyesalannya, namun penerapannya tidak mudah. Kalau 

hanya diterapkan di lingkungan Lapas, hasilnya tidak akan maksimal. Model 

restoratif harus dilaksanakan mulai dari Kepolisian, saat pertama kali perkara dalam 

proses penyidikan. Di Kejaksaan dan Pengadilan pun demikian harus dilaksanakan. 
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Satu hal lagi yang sulit adalah memulihkan derita korban, baik fisik maupun psikis. 

Kerugian materiil mungkin bisa digantikan pelaku.  

Pemidanaan pada dasarnya adalah suatu bentuk penebusan kesalahan yang pernah 

dilakukan oleh seseorang. Ia seperti tindakan membayar hutang kepada pemberi 

hutang. Oleh karena itu ketika seseorang narapidana telah selesai menjalani hukuman, 

ia harus diperlakukan sebagai orang yang merdeka seperti pembayar hutang yang 

telah melunasi hutangnya. Apabila mantan napi tidak diperlakukan secara adil 

sebagai warga masyarakat biasa yang telah menebus kesalahan, maka akibat yang 

paling buruk adalah mereka akan dapat mengulangi kembali tindakan pelanggaran 

hukumnya.  

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelanggar hukum sesungguhnya mempunyai 

beberapa ciri, bukan ciri tunggal penjahat. Penjahat dalam hal ini bukan kategori 

hukum, tetapi kategori sosial yaitu orang yang pola tingkah lakunya cenderung 

melanggar hukum pidana. Pelanggaran hukum pidana telah menjadi pilihan utama 

dalam bertingkah laku. Peradilan jaman sekarang tidak membuktikan bahwa 

seseorang menjadi jera dan menyelesaikan masalah. Secara konseptual, keadilan 

alternatif ini adalah keadilan yang bisa melihat keadilan secara menyeluruh dan lebih 

sensitif. Keadilan secara menyeluruh ini juga mencakup kemungkinan perbaikan yang 

dilakukan oleh pihak terhukum kepada korban. Dengan adanya kesempatan itu, 

konsep keadilan lebih bisa diterima semua pihak.  

 

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Jadi agar kepentingan 

manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat 

berlangsung secara normal dan damai tapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. 
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Dalam kasus pelanggaran hukum inilah maka hukum harus ditegakkan. Melalui 

penegakkan hukum inilah, hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum, 

terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan 

keadilan. 

 

Kepastian hukum merupakan perlindungann yustisiabel terhadap tindakan sewenang-

wenang. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum agar masyarakat menjadi aman 

dan tertib. Masyarakat pun mengharapkan manfaat atau kegunaan dari penegakkan 

hukum, jangan sampai justru karena penegakkan hukum tersebut kemudian 

menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Keadilan dalam penegakkan hukum 

juga merupakan harapan dari masyarakat. Keadilan bersifat subyektif, individualistis 

dan tidak menyamaratakan. Dengan demikian penegakkan hukum yang 

memperhatikan keadilan berarti pula memperhatikan faktor-faktor subyektif yang 

terlibat dalam kasus hukum. Dalam menegakkan hukum, ketiga unsur itu harus 

diperhatikan secara proporsional dan penuh kompromi. 

 

Pembahasan tentang hukum cenderung dikaitkan dengan perundang-undangan. 

Undang-undang sendiri tidak sempurna. Hal ini disebabkan tidak mungkin undang-

undang mengatur seluruh kegiatan manusia secara tuntas. Adakalanya undang-

undang tidak jelas dan adakalanya tidak lengkap. Meskipun tidak lengkap dan tidak 

jelas, undang-undang tersebut tetap harus dilaksanakan. Hakim tidak dapat dan tidak 

boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena 

hukumannya tidak lengkap dan tidak jelas. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan 

dengan dalih tidak sempurnanya undang-undang atau tidak adanya hukum. 

 

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang 

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 
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memeriksa dan mengadilinya. Apabila seorang hakim menolak menyelesaikan suatu 

perkara dengan alasan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak 

menyebutnya, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak 

mengadili.  

 

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas, maka hakim dipaksa atau wajib turut 

serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak. Bilamana 

undang-undang tidak mengatur suatu perkara, maka hakim harus bertindak atas 

inisiatif sendiri untuk menemukan dan menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis 

yang hidup di kalangan rakyat (living law). Untuk itu, ia harus terjun ke tengah-

tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  

 

Wajah lain dari hukum dan proses hukum yang formal tadi adalah terdapatnya fakta 

bahwa keadilan formal tadi, sekurang-kurangnya di Indonesia, ternyata mahal, 

berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah dan, yang lebih parah 

lagi, penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu dari berbagai 

masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah, mengingat 

terdapat dan dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah. Inilah 

yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif 

penyelesaian atas masalahnya. 

 

Proses Restorative justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) 

dan diversi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar 

proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui 

musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sasaran akhir konsep 
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peradilan restorative ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam 

penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi 

manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak 

mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, 

Pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam 

karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti 

kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; 

pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat. 
31

   

 

Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses 

penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap 

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. 
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