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BAB I 

PENDAHULUAN 

    

A. Latar Belakang 

Komisi Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap tahun tak 

kurang dari 6000 anak berkonflik dengan hukum.1 Fenomena ini bukan saja 

terjadi di Indonesia, tetapi hampir terjadi di semua negara. “Kenakalan-

kenakalan” yang dilakukan oleh anak diupayakan secara sungguh-sungguh 

dan teristimewa di dalam penanggulangan yang setuntas-tuntasnya. Upaya ini 

merupakan aktivitas  yang harus dilakukan secara integral dan terpadu dalam 

sebuah kebijakan pembangunan negara.  Selain itu upaya ini merupakan 

kegiatan yang harus dilakukan secara profesional yang menuntut ketekunan 

dan berkesinambungan dari satu kondisi menuju kondisi yang lain. 

 Oleh karena itu untuk masalah penanganan kenakalan anak diperlukan 

usaha yang serius dari pemangku kewajiban bersama stake holder, meskipun 

secara lahiriah apabila dilihat dari aspek perbuatan yaitu sama – sama 

melakukan tindak pidana (berhadapan dengan hukum)2, namun  memerlukan 

penanganan berbeda. Hal ini karena pada dasarnya seorang anak amat 

memerlukan perlindungan dikarenakan kondisi kejiwaan dan fisik mereka 

                                                           
1
 Lihat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aparat Penegak Hukum Masih Menjadi Pelaku 

Kekerasan Terhadap Anak, Refleksi Akhir Tahun 2009, Jakarta, 2009. Versi online dapat 

dibaca di http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/beritakpai/81-aparat-penegak-hukum-

masih-menjadi-pelaku-kekerasan-terhadap-anak.html 
2
  UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 
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yang belum matang.
3
 Langkah perdana dalam upaya kompleks ini dapat 

dilakukan dengan memberi penjelasan yang seterang-terangnya kepada anak 

remaja tentang beberapa aspek yuridis yang relevan dengan perbuatan-

perbuatan nakal yang kerap kali dilakukan sehingga anak remaja memiliki 

pemahaman/pengertian, penghayatan dan perilaku hukum yang sehat. Usaha 

untuk mencapai tingkat kesadaran hukum di kalangan remaja dapat melalui 

beberapa aktivitas, akan tetapi yang paling sederhana dan akrab dengan 

kehidupan remaja adalah melalui penyuluhan hukum yang dapat 

divisualisasikan dalam beragam bentuk dan jenisnya.
 4

 

Istilah ADR (Alternative Dispute Resolution) relatif baru dikenal di 

Indonesia, akan tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian masalah secara 

konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya menekankan 

pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. 

ADR mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan 

sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat.  

Sehubungan dengan itu, istilah ADR perlu dicari padanannya di 

Indonesia. Dewasa ini dikenal beberapa istilah untuk ADR, antara lain : 

Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian 

                                                           
3
   Kesadaran bahwa anak-anak yang melakukan tindak kejahatan itu berbeda dengan orang 

dewasa dalam melakukan kejahatan (dan oleh karenanya perlakuan berbeda)  baru disadari 

dengan peradilan anak yang pertama di Chicago pada 1889. Sembilan puluh tahun sesudahnya, 

PBB baru mengesahkan Konvensi Hak Anak. Lihat Hellin Jang, “The United Nations 

Convention on The Rights of The Child: How Countries are Handling Juvenile Prisons in Light 

of Convention”, Children Legal Rights’ Journal, Vol. 25 (2005), hal. 21. 
4
    Sudarsono. 1990. Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi . Jakarta : Rineka 

Cipta. Hal. 5 
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Sengketa (MAPS), Pilihan Penyelesaian Masalah di luar pengadilan, dan 

Mekanisme penyelesaian masalah secara kooperatif.  

Untuk memperoleh gambaran umum tentang tentang apa yang disebut 

ADR, George Applebey, dalam tulisannya “An Overview of Alternative 

Dispute Resolution” berpendapat bahwa ADR pertama-tama adalah 

merupakan suatu eksperimen untuk mencari model-model :
 
 

1. Model-model baru dalam penyelesaian masalah  

2. Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama 

3. Forum-forum baru bagi penyelesian masalah  

4. Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum
5
 

Definisi di atas sangat luas dan terlalu akademis. Definisi lain yang 

lebih sempit dan akademis dikemukakan oleh Philip D. Bostwick yang 

menyatakan bahwa ADR merupakan serangkaian praktik dan teknik-teknik 

hukum yang ditujukan untuk : 

1. Memungkinkan masalah-masalah hukum diselesaikan di luar pengadilan 

untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bermasalah  

2. Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau masalah tersebut diselesaikan 

melalui litigasi konvensional  

3. Mencegah agar masalah-masalah hukum tidak di bawa ke pengadilan 
6
 

Dengan demikian ADR merupakan kehendak sukarela dari pihak-pihak 

yang berkepentingan untuk menyelesaikan masalah mereka di luar pengadilan, 

dalam arti diluar mekanisme ajudikasi standar konvensional. Oleh karena itu, 

                                                           
5
 Dikutip dari www.shvoong.com pada 9 Januari 2012 Pukul 20.00 WIB 
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 Dikutip dari www.shvoong.com pada 10 Januari 2012 Pukul 19.30 WIB 
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meskipun masih berada dalam lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, 

tetapi menggunakan prosedur ajudikasi non standar, mekanisme tersebut 

masih merupakan ADR.  

ADR adalah lembaga penyelesaian masalah atau beda pendapat melalui 

prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar 

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau 

penilaian ahli.
7
  

ADR dalam praktiknya dapat diartikan sebagai Alternative to litigation 

atau alternative to adjudication. Alternative to litigation berarti semua 

mekanisme penyelesaian masalah di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini 

arbitrase termasuk bagian dari ADR. Sedangkan Alternative to adjudication 

berarti mekanisme penyelesaian masalah yang bersifat konsensus atau 

kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ke tiga 

yang berwenang mengambil keputusan. Termasuk bagian dari ADR adalah 

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan 

arbitrase bukan termasuk ADR. Di Amerika sendiri, ADR diartikan sebagai 

alternative to adjudication, karena output dari proses adjudikasi umumnya 

berupa win-lose solution (menang-kalah), padahal yang dikehendaki pihak-

pihak yang bermasalah adalah win-win solution atau mutual acceptable 

solution.  

ADR sendiri telah menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian 

masalah kenakalan remaja atau anak yang sering terjadi di Indonesia. ADR 

                                                           
7
  UU NO 30 TAHUN 1999 tentang  Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Butir 10 
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sangat diperlukan di Indonesia karena kondisi penanganan anak yang 

melakukan tindak pidana amat memprihatinkan. Banyak anak yang 

berhadapan dengan hukum harus ditahan dalam suatu tempat, tidak sebanding 

dengan jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada sehingga 

tidak mengherankan apabila narapidana anak ada yang dititipkan pada LP 

dewasa.
8
 Hal ini tidak sesuai dengan norma hukum hak asasi manusia yang 

menghendaki pemisahan, antara narapidana laki-laki, perempuan serta 

narapidana anak.
9
 

Berdasarkan uraian di atas penulis menimbang untuk mengangkat 

persoalan mengenai Alternative Dispute Resolution terhadap kasus anak yang 

berhadapan dengan hukum, dan juga proses penyelesaian masalah tersebut, 

untuk itu penulis mengambil judul skripsi “ALTERNATIVE DISPUTE 

RESOLUTION TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN 

HUKUM (STUDI KASUS DI KABUPATEN KLATEN)” Sehingga 

penelitian ini hanya akan dibatasi pada pokok permasalahan yang ditinjau dari 

segi yuridis dan selanjutnya pokok permasalahan yang menjadi titik perhatian 

dalam penelitian ini.   

 

 

 

                                                           
8
     “3.916 Napi Anak “Dicampur” Napi Dewasa” dalam http: //nasional.kompas.com /read/2010 

/12/23/16372023/3.916. Napi.Anak.Dicampur.Napi.Dewasa, diakses pada 15 Agustus 2011. 

Disebutkan dalam pemberitaan tersebut bahwa Lapas anak yang ada di tanah air sekarang 

hanya 16 buah yang berkapasitas 2.357 napi, sementara Departemen Kehakiman belum 

berencana menambah lapas anak baru.  
9
   Peter Baehr et.al (ed),2001. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia,Jakarta. 

Yayasan Obor Indonesia, , hal. 297-298.  
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah dasar yuridis dalam penerapan alternative dispute 

resolution terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan 

bagaimana dasar filosofis penyelesaian ADR di Klaten ? 

2. Bagaimanakah praktik penerapan kasus melalui ADR dalam kasus anak 

yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Klaten ? 

3. Bagaimanakah upaya resolusi terhadap kasus anak yang berhadapan 

dengan hukum yang penyelesaianya melalui ADR? 

4. Bagaimanakah hambatan penerapan ADR dalam kasus anak di Kabupaten 

Klaten ? 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu yaitu 

sesuatu yang diharapkan atau suatu manfaat tertentu dari hasil penelitian yang 

akan dilakukan. Adapun tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian : 

a. Untuk mengetahui konsepsi dasar dalam lingkup yuridis dalam 

penerapan alternative dispute resolution terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum  

b. Untuk mengetahui praktik penerapan ADR terhadap kasus anak yang 

berhadapan dengan hukum di Kabupaten Klaten  
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c. Untuk mengetahui upaya-upaya resosialisasi terhadap kasus anak 

yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Klaten  

2. Kegunaan Penelitian : 

a. Kegunaan Teoritis : 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum. 

b. Kegunaan Praktis : 

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan rekomendasi 

dalam menyelesaikan masalah hukum yang nantinya akan disusun 

dalam menyelesaikan masalah hukum yang nantinya akan disusun 

dalam bentuk skripsi sebagai syarat bagi penulis guna mencapai gelar 

Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Selain itu juga berguna bagi para pihak lain yang ingin 

mengetahui tentang hakikat alternative dispute resolution terhadap 

kasus anak yang berhadapan dengan hukum 

 

D. Metode Penelitian 

1. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu metode yang 

menggambarkan atau memaparkan suatu perkara atau kenyataan secara 

sistematis tentang ADR dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum 

di Kabupaten Klaten. 
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2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan 

yuridis empiris.  Pendekatan Yuridis  terutama pada permasalahan nomor 

1, sedangkan pendekatan empirisnya itu difokuskan pada rumusan 

permasalahan nomor 2, 3, 4. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh ditempuh dengan menggunakan teknik 

pengumpulan berupa : 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari membaca 

dan memahami buku – buku literatur serta peraturan – peraturan yang 

relevan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder dimaksud 

mencakup : 

1) Bahan Hukum Primer 

Yang terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, 

peraturan perundang – undangan, yurisprudensi. Peraturan dasar dari 

peraturan perundang-undangan diambil dari Undang-Undang Nomor 

3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan di 

bawahnya. Yurisprudensi dari hakim tentang penyelesaian perkara 

melalui ADR juga sangat diperlukan disini. 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer seperti hasil penelitian, makalah seminar, artikel surat 

kabar atau majalah, dan lain-lain. Maksud dari bahan hukum 

sekunder di sini adalah dengan bahan-bahan dari hasil penelitian 

secara langsung, makalah dan artikel yang ada hubunganya dengan 

proses penyelesaian perkara melalui ADR ini. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan atau penelitian data primer dilakukan untuk 

memperoleh data yang konkrit mengenai permasalahan yang akan 

dibahas. Pada penelitian lapangan ini, penulis langsung mengadakan 

penelitian di desa dan kecamatan di Kabupeten Klaten, yang memang 

ada kasus tindak pidana dengan pelaku anak yang penyelesaianya 

melalui ADR. 

1) Teknik Wawancara 

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara 

langsung kepada pihak – pihak yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan dibahas. Adapun instrument yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah melalui daftar pertanyaan 

terbuka yang terambil dari pokok permasalahan. Dalam wawancara 

ini, penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak dalam 

lingkup pemerintah kabupaten klaten yang memang secara langsung 

ikut terhadap penyelesaian perkara melalui model penyelesaian 
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ADR ini. Pertanyaan dari penulis terkait dengan usia pelaku, tindak 

pidana yang dilakukan, aparatur yang mengurusi mediasi, pengganti 

hukuman pelaku, upaya penyelasaian kasus hingga upaya resolusi 

terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten 

Klaten tersebut. Pertanyaan dari penulis juga menyangkut dengan 

rumusan masalah yang telah disebutkan diatas. Karena dalam 

pembahasan skripsi ini juga tidak jauh berbeda dari rumusan 

masalah yang ada. 

4. Metode Analisis 

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, 

kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu pengujian tanpa menggunakan 

angka – angka atau model – model matematis dan rumusan – rumusan 

statistik, kemudian hasilnya disajikan secara deskriptif analisis. Penyajian 

data secara deskriptif analisis disini adalah pengolahan data tanpa 

menggunakan model matematis dan rumusan-rumusan statistik, tetapi 

penyajian data langsung berupa deskriptif sehingga pembaca mudah 

memahaminya.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah, maka dibuat 

sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab yang saling 

terkait antara satu dengan yang lainnya, diuraikan sebagai berikut : 
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Dalam Bab I penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan musalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta metodologi penelitian 

yang digunakan untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan, sebagai 

penutup diuraikan sistematika penulisan ini. 

Bab II berisikan tentang tinjauan pustaka tentang anak, ADR dan juga 

tinjauan umum tentang tindak pidana itu sendiri. 

Bab III ini berisikan tentang dasar yuridis, praktek penerapan kasus 

ADR, penyelesaiannya dan juga hambatan penerapan ADR terhadap kasus 

anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Klaten. 

Bab IV ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban 

dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan berkaitan dengan 

hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 




