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ABSTRAKSI 

Tujuaan penelitian ini adalah (1) mengetahui dasar filosofis, sosiologis, dan 

normative dari UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2) 

untuk mengetahui respon aparat penegak hukum di Kab. Klaten. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa undang-undang sistem peradilan 

pidana anak ini memiliki dasar filosofi Pancasila, dan dasar sosiologinya tidak 

bertentangan dengan budaya Indonesia yang suka akan musyawarah, dan dasar 

normatifnya merupakan perwujudan dari undang-undang internasional (Beijing 

rules atau konvensi hak-hak anak) juga pengamalan pembukaan UUD 1945 dan 

keseluruhan respon aparat penegak hukum adalah menyepakati dan setuju akan 

diberlakukannya sistem restorative Justice dengan jalan diversi sehingga tidak 

menggangu tumbuh kembangnya mental anak. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Lembaga Penegak hukum, Sistem 

Peradilan pidna anak 

ABSTRACTION 

This Research target is (1) knowing philosophic base, sosiologis, and normative 

from UU No.11 Year 2012 about System Of Judicature of Child Crime, (2) to 

know the respon aparat enforcer punish in Kab. Klaten. Pursuant to inferential 

research result that Law of system of judicature this child crime own the base of 

Five Principles philosophy, and its sociology base do not oppose against the 

Indonesia culture which take delight in the deliberation, and elementary of 

normatifnya represent the materialization from international law (Beijing Rules 

or convention of child rights) also deed of opening UUD 1945 and entirety of 

respon aparat enforcer punish is agree on and agree on goning into effect of 

system of restorative Justice by way of version so that do not disturb to grow its 

flower bounce child. 

Keyword: Protection Punish The, Child, Institute the Enforcer punish the, 

system of judicature of Pidna child 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

      Pelaksanaan perlindungan terhadap anak, perlu adanya jaminan hukum 

untuk mencegah terjadinya penyelewengan, mengingat perlindungan 

hukum itu memiliki dua aspek yaitu terkait dengan kebijakan dan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan 

hak-hak anak, aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan peraturan-

peraturan.
1
 

      Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

ini, Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, dikarenakan 

undang-undang ini hanya membicarakan proses acara sidang pengadilan 

anak saja dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam 

masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan pelindungan 

khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
2
 

      Sebagai contoh kelemahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak ini adalah kasus pencurian sandal jepit pada tahun 2010 

yang dilakukan oleh  seorang pelajar (15) Sekolah Menengah Kejuruan di 

Palu dan dinyatakan bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Palu Sulawesi 

Tengah.
3
  

                                                           
1
Nasrianna, 2011, Perlindungan Hukum Pidanan Bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 

Hal.3 
2
Lihat Pertimbanggan UU no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

3
Rofiq Hidayat ,Terdakwa Pencurian Sandal Divonis Bersalah, didownload 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f0486c16639d/terdakwa-anak-pencuri-sandal-

divonis-bersalah  tanggal 06 September 2013 jam 21:30
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      Kota Klaten sendiri kasus anak pada tahun 2011, anak yang menjadi 

korban kekerasan ada 52, untuk 2012 ada 45 orang, dan pada awal tahun 

hingga Juli 2013 ada 44 anak. Dari korban yang ditangani Kantor PPKB 

itu, 50 persen lebih merupakan korban kekerasan seksual,
4
 dari data 

tersebut sebagai kota yang akan menerapkan kota layak anak, maka jumlah 

kasus tersebut sangat besar sehingga karena hal tersebut penelitian ini  

dilakukan di Kabupaten. Klaten. 

Rumusan Masalah  

      Rumusan masalah dalam penelitan ini yakni mengetahui dasar 

filosofis, sosiologis, dan normative dari Undang-Undang No.11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana respon aparat 

penegak hukum di Kabupaten Klaten mengenai keberlakuan Undang-

Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
      Untuk mengetahui dasar filosofis, sosiologis, dan normative dari 

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, dan, mengetahui sejauhmana tangapan dari aparat penegak hukum 

di Kabupaten Klaten mengennai keberlakuan Undang-Undang No.11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan manfaat 

Memberikan sumbangsih pemikiran pengetahuaan dan menambah ilmu 

tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.  

 

 

                                                           
4
Tribun Jogja, 50 Anak di Klaten di Lecehkan Secara Seksual Setiap Tahun, di download 

http://www.tribunnews.com/regional/2013/12/17/50-anak-di-klaten-dilecehkan-secara-seksual-

setiap-tahun tanggal 2 Mei 2014 jam 09:00 
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Kerangka Pemikiran 

      Mengingat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 “setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan dikriminasi” Perlindungan anak harus berasaskan Pancasila 

dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 serta memiliki prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak 

meliputi: Non diskriminasi; Kepentingan yang terbaik bagi anak; Hak 

untuk hidup, kelangsungan hidup,dan perkembangan. Penghargaan 

terhadap pendapat. 

PEMBAHASAN 

Dasar Filosofis 

      Dasar filosofis  Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak adalah Pancasila, dan Fungsi  Pancasila adalah 

sebagai sumber dari segala sumber hukum, merupakan salah satu fungsi 

disamping berbagai fungsi yang lain. Fungsi-fungsi yang lain itu meliputi 

Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, 

Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, dan  Pancasila sebagai dasar 

negara. Masing-masing dari fungsi tersebut memiliki konteks tertentu. 

Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, merupakan pandangan dari 

sudut atau perspektif politik dengan konteks kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, merupakan pandangan 

dari sudut pandangan filsafat moral atau etika dalam konteks kehidupan 

individu atau pribadi bangsa indonesia. Pancasila sebagai dasar negara 
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merupakan pandangan dari sudut yuridis atau hukum, yang  juga 

menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
5
  

      Pancasila memiliki lima asas moral yakni ketuhanan, kemanusiaan, 

persatuan, kerakyatan dan keadilam sosial. dalam hubungannya dengan 

masalah perlindugan anak, Arif Gosita mengemukakan sebagai berikut:
6
 

(1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Di dalam nilai-nilai ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, terdapat suatu ajaran agar dalam hidup 

masyarakat akan terpanggil untuk melayani sesama yang sedang 

mengalami kesulitan atau penderitaan secara sendiri-sendiri atau bersama-

sama dengan orang lain; (2) Sila kemanusiaan yang adil dan beradab: 

Dengan adanya sila ini maka dalam kegiatan kemanusiaan dijauhkan dari 

kegitan yang bersifat komersial semata; (3) Sila persatuan Indonesia: Di 

dalam sila persatuan Indonesia terdapat nila-nilai akan rasa tanggung 

jawab, kesetiakawanan, sosial terhadap sesama warganegara, penduduk 

Indonesia, dan menunjukan kesediaan untukk rela berkorban dalam rangka 

melindungi bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika; (4) Sila kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan: Di dalam sila ini terdapat nila-nilai tentang mengutamakan 

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam suasana semangat 

kekeluargaan; (5) Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: 

Makna sila ini adalah penggambaran bersikap adil, menjaga keseimbangan 

                                                           
5
Natangsa surbakti, 2012, Filsafat Hukum, Surakarta; BP-FKIP Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. hal 114 
6
Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak 

Indonesia, hal.90-91 dalam Arif gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, 

Jakarta; Akademika Presindo. Hal.257-259 
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antara hak dan keadilan, serta tidak meanfaatkan keadaan untuk mencari 

keuntungan pribadi atau orang lain;. 

Dasar Sosiologis 

       Manusia dalam hidup bermasyarakat diatur dan dikendalikan oleh 

berbagai kaidah yang pada hakekatnya bertujuan untuk mencapai suatu 

tata  tertib dalam masyarakat yang bersangkutan. Mekanisme pengendalian 

sosial merupakan suatu proses yang direncanakan maupun yang tidak 

direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga 

masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebisaan dan nilai-

nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Kaidah-kaidah yang 

dimaksud tadi ada berbagai macam bentuk dan sifatnya sejalan dengan 

bentuk hubungan-hubungan yang ada. Ada kaidah yang lemah berlakunya, 

ada yang sedang, dan ada pula yang kuat daya mengikatnya. Kaidah-

kaidah tersebut dinamakan kaidah kaidah sosial namun pada hakekatnya 

kaidah  hukum juga juga berasal dari kaidah sosial.
7
   

      Mengenai masalah perlindungan anak yang sedang berhadapan dengan 

hukum di dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, dilihat dari unsur sosiologinya maka dapat kita analisis sebagai 

berikut; (1) Mengenai batasan umur, anak yang dapat di lihat dari sudut 

pandang sebagai berikut:  

      (a) Menururt syariat Islam, pertanggungjawaban pidana terhadap anak-

anak didasarkan atas dua perkara yakni kekuatan berpikir dan pilihan 

(iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak-anak berbeda-beda 

                                                           
7
 Rianto Adi, 2012, Sosiologi Hukum, jakarta:Yayasan pustaka obor Indonesia. Hal. 2. 
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menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu 

kelahirannya sampai masa kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para 

fuqoha mengatakan masa tersebut ada tiga yakni;
8
  

      (i) Masa tidak adanya kemampuan berpikir (dimulai sejak lahir 

berakhir pada usia 7 tahun dan biasa disebut anak belum tamyiz) (ii) Masa 

kemampuan berpikir lemah (sejak usia 7 tahun sampai mencapai 

kedewasaan (baliq) dan kebanyakan fuqha membatasinya sampai usia 15 

tahun dan dianggap belum bisa dimintakan pertanggung jawaban atas 

jarimah yang dibuatnya dan hanya diberikan pengajaran berupa hukuman 

tetapi bukan hukuman pidana) (iii) Masa kemampuan berpikir penuh 

(dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan (sinur-rusdi) yakni 

setalah mencapai umur 15 atau 18 tahun, di masa ini dapat dikenakan 

pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang dibuatnya).  

      Menurut analisis penulis sendiri, di dalam undang-undang sistem 

peradilan pidana anak khususnya dalam hal pertanggung jawaban atas 

perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat diminimalisirkan dengan 

upaya diversi, upaya diversi ini merupakan pengalihan perkara di luar 

peradilan, sehingga umur 12-15 yang dianggap kemampuan berpikir lemah 

bisa dilakukan pelajaran berupa hukuman bukan hukuman pidana 

sedangakan umur 15-18 tahun ini juga bisa dibantu akan adanya diversi 

ini, apalagi usia anak 12-18 merupakan usia anak untuk memperoleh hak 

                                                           
8
Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan System Peradilan Pidana 

Anak di Indonesia,Yogyakarta: Genta Publising. Hal.132 
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pendidikan untuk menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, 

keluarga, masyarakat, dan agama.  

      (b) Hukum Adat: Dalam hukum adat orang dewasa tidak dipandang 

dari umur melainkan  ciri-ciri tertentu, ciri-ciri yang dimaksud menurut 

Soepomo dalam buku “adaptri-waatrecht van West Java” antara lain
9
  (i) 

Kuat Gawe (dapat mampu berkerja sendiri): Cakap untuk melakukan 

segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta 

mempertanggungjawabkan sendiri segala-galanya itu. (ii) Cakap mengurus 

harta bendanya serta lain keperluan sendiri. Jadi menurut penulis anak 

menurut hukum adat jawa adalah orang belum cakap mengurus dirinya 

sendiri atau dalam arti belum bisa hidup mandiri, sedangkan orang dewasa 

adalah orang yang sudah cakap dalam kehidupannya sendiri yakni tidak 

perlu dibantu oleh orang tuanya sendiri atau anak tersebut sudah mebina 

rumah tangga sendiri.  

      (c) Hukum Nasional: Di Indonesia ada banyak pengertian anak yang 

terdapat di berbagai undang-undang yang pada intinya dapat dikatagorikan 

sebagai anak dipandang dari umurnya. Sebagai contoh dalam Undang-

Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 

dimaksud anak yang berhadpan dengan hukum sebagai pelaku adalah anak 

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
10

 Sedangkan 

anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun 

                                                           
9
Surojo Wignjodipuro, 2004, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta: Cv Haji Masagung. 

Hal.104 
10

Lihat Pasal 1 Sub (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi 

yang disebabkan oleh tindak pidana.
11

   

      (2) Diversi: Menurut Pasal 1 butir ke 7 UU No.11/2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak mempunyai arti “pengalihan penyelesaian perkara 

Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana” 

dapat di bandingkan dengan  

      (a) Hukum Islam: dibagi menjadi beberapa hukuman yaitu: (i) 

Hukuman pokok  (u’qubah asliyah); (ii) .Hukuman pengganti (u’qubah 

badaliyah); (iii) Hukuman tambahan (u’qubah taba’iyah); (iv) Hukuman 

pelengkap (u’qubah takmiliyah), dan hasilnya diversi dismakan dengan 

sitem hukuman ganti rugi yang diberikan oleh pihak pelaku kepada korban 

yang disebut DIYAT.  

      (b) Hukum Adat: Di Indonesia hukum adat masih sangat dijunjung 

tinggi oleh masyarakatnya dari Sabang sampai Marauke, dan setiap daerah 

memiliki hukum adat yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang 

lain, sebagai contoh perbandingannya dengan diversi yakni, hukum adat 

Lampung
12

: di Lampung ada istilah Mawari yang diajukan oleh pihak 

pelaku yakni diangkat sebagai saudara atau diangkat menjadi anak atau 

menggantikan anaknya yang mati sebagai upaya jalan damai dari pihak 

pelaku kepada pihak korban yang ini bisa dijadikan sebagai landasan 

sosiologis untuk penerapan diversi dan restorative justice ini. 

                                                           
11

Lihat Pasal 1 Sub (4) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
12

Natangsa Surbakti, 2003, Tesis: Gagasan Lembaga Pemberi Maaf Dalam Konteks Kebijakan 

Pembaharuan sistem peradilan Pidana Indonesia, Semarang: Universitas Diponegoro 

Semarang. Hal. 154-197 
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 Dasar Normative  

      Yang dimaksud normatif di sini adalah landasan hukum atau undang-

undang  yang melatar belakangi terbentuknya Undang-Undang No.11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. dari hasil penelitian 

yang dilakukan, penulis menggunakan 2 (dua) perbandingan yakni Hukum 

nasional dan Hukum Internasional, yang mana kedua hukum ini 

merupakan landasan pokok terlahirnya konsep baru yang dibawa oleh 

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini. Perbandingannya dapat kita lihat 

sebagai berikut:  

      (1) Batasan Umur anak: (a) Hukum nasional: Undang-Undang No. 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang 

ini disebutkan batasan umur anak yang berhadapan dengan hukum adalah 

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

18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

Sedangkan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan 

belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 

ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan didalam 

pembukaan UUD 1945 tidak menyebutkan secara jelas tentang anak akan 

tetapi hak anak tetap dilindungi oleh pembukaan UUD 1945 ini dapat kita 

lihat dari alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang pada intinya 

menyebutkan “melindungi segenap bansa Indonesia dan tumpah darah 

Indonesia” disini anak sebagai bagian tak terpisahkan dari negara maka 

haknya di mata hukum sama degan hak orang dewasa;  
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      (b) Hukum Internasional: di dalam hukum internasional landasan 

tentang umur anak ada didalam peraturan-peraturan sebagai berikut: (i) 

Convention On The Right Of The Chilid 1990 (batasan umur anak 18 

tahun); (ii) Task Force on Juvelin Deliquency prevention (batasan umur 

pelaku anak paling rendah 10 tahun dan batas atas 16-18 tahun); (iii) 

Resolusi PBB 40/33 tentang UN Standard Minimum Rules for the 

Adminitrariont of Juvelin Justice (Bejing Rules) (batas anak yang 

berkonflik dengan hukum yang berusia 7-18 tahun).  

      (2) Diversi: (a) Hukum Nasional: Dasarnya Pasal 28 B ayat (2) yang 

pada intinya menejelaskan bahwa seorang anak dilindungi kelangsungan 

hidup dan tumbuh kembangnya dan hukuman kurungan tidak cocok 

dengan bunyi pasal ini. (b) Hukum Internasional: (i) Konvensi tentang 

Hak-hak anak, yang inti bunyinya “Tidak seorang anak pun dapat 

dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, 

menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang 

kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau 

hukuman seumur hidup”.
13

  

Respon Aparat Penegak Hukum Kabupaten Klaten tentang 

Keberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012   
      Kepolisian: Sunarno,

14
 sepakat dengan adanya perubahan di batasan 

umur dan konsep baru (Restoratif Justice) yang dibawa oleh Undang-

Undang No.11 Tahun 2012 akan tetapi juga ada kritikan mengenai waktu 

panahanan yang hanya 7 hari dan diperpanjang selama 8 hari yang mana 

                                                           
13

Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana 

Anak diIndonesia,Yogyakarta: Genta Publising. Hal.172 
14

Sunarno, Kanit PPA Kapolres Klaten, Wawancara Pribadi, KaPolres Klaten, Senin 13 Januari 

2014 
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menurut sunarno kasus anak tak berbeda dengan kasus orang dewasa yang 

butuh waktu yang banyak untuk pemeriksaannya dan kantor Unit PPA 

Polres Klaten masih satu kantor dengan unit criminal umum dan bila tidak 

segera dibuatkan kantor khusus unit anak maka dikawatirkan tidak bisa 

melaksanakan apa yang di inginkan di dalam undang-undang sistem 

peradilan pidana anak;  

      Kejaksaan: Menurut Muib,
15

 Diversi yang dibawa itu sangat bagus 

akan tetapi kenapa tidak diterapkan untuk kasus selain kasus anak, dan 

menurut Muib prasarana untuk menunjang keperlangsungan Undang-

Undang No.11 Tahun 2012 tentang prasarana di Kab. Klaten belum 

lengkap seperti LPAS, LPKA anak;  

      Pengadilan Negeri Klaten: Menurut Suparno,
16

 waktu beracara di 

pengadilan lebih cepat sehingga tidak mengganggu mental si anak, dan 

mengenai kritikannya, di Pengadilan Negeri Klaten, belum  memiliki 

ruang khusus sidang anak seperti yang dimaksudkan didalam Undang-

Undang No.11 Tahun 2012 ini seperti ruang tunggu anak ABH masih 

mudah dilihat oleh orang umum, ruang persidangan anak belum ada;  

      Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak LP2TP2A: Menurut 

Ahmad Syahkur,
17

 perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum 

di Undang-Undang No.11 tahun 2012 ini jauh lebih baik dibandingkan 

dengan Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, selain 

                                                           
15

Muib, SH, Kepala Kasi Pidana Umum Kejaksaan Klaten,Wawancara Pribadi, Kejaksaan Negeri 

Klaten, Rabu 8 Januari 2014 
16

Suparno, Hakim Anak Pengadilan Negeri Klaten, Wawancara Pribadi, Pengadilan Negeri 

Klaten, Senin 30 Desember 2013 
17

Ahmad Syahkur, Ketua Lembaga Devisi Pencegahan dan Pendapingan P2TP2A Mutiara Klaten, 

Wawancara Pribadi,  kantor P2TP2A Mutiara Klaten, Jum’at 13 Desember 2013 
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itu juga mengkritik mengenai Diversi yang mana perlu pengawasan dari 

semua kalangan baik keluarga, masyarakat, pemerintah dan aparat penegak 

hukum karena dapat dikhawatirkan Diversi dijadikan sebagai lumbung 

KKN, selain itu waktu yang diberikan kepada penyidik selama 3 hari ini 

dianggap terlalu cepat dikarenakan ada kota yang letak kantor Bapas 

sangat jauh misal di daerah pedalaman atau di daerah kepulauan yang 

harus menempuh jarak berhari-hari apalagi teknologi internet belum 

mencakup seluruh plosok Indonesia, dan kesulitan  

PENUTUP  

Kesimpulan 

      Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar filosofis 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, ialah Pancasila yang merupakan sumber dari sagala sumber hukum 

di Indonesia yang memiliki lima asas moral yakni ketuhanan, 

kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilam sosial. 

       Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki lebih dari satu 

suku, budaya, agama yang mana tiap daerahnya berbeda-beda, bila kita 

kaitkan dengan restorative justice dalam penyelesean perakara anak yang 

sedang berhadapan dengan hukum, ternyata budaya kita telah labih dahulu 

mengenal istilah penyelesean sengketa tanpa harus diselesaikan di meja 

pengadilan sebagai contoh daerah lampung ada istilah Mawari yang 

diajukan oleh pihak pelaku yakni diangkat sebagai saudara atau diangkat 

menjadi anak atau menggantikan anaknya yang mati sebagai upaya jalan 

damai dari pihak pelaku kepada pihak korban yang ini bisa dijadikan 
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sebagai landasan sosiologis untuk penerapan diversi dan restorative justice 

ini. 

      Dasar normative Undang-Undang No.11 Tahun 2012 yakni 

Pembukaan UUD 1945, dan UUD 1945 yang mana keduanya meruakan 

dasar hukum utama Indonesia, selain itu undang-undang ini juga 

merupakan hasil rarifikasi dari beberapa peraturan internasional yang 

menyakut mengenai perlindungan anak antara lain: Baijing Rules dan 

Convention On The Right Of The Chilid. Sedangkan untuk perlindungan 

hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Kab. Klaten sendiri 

bisa dikatakan sudah menerapkan ini terbukti dari data yang diterima 

penulis dari Unit PPA Polres Klaten sudah menerapkan penyelesean 

perkara dengan jalan damai, selain itu antar lembaga pemerintahan seperti 

dinas pendidikan maupun dinas kesehatan sudah melakukan kerja sama 

guna meminimalkan dampak anak yang berkonflik dengan hokum 

      Respon aparat penegak hukum di Kabupaten. Klaten dapat di 

simpulkan bahwa: sumber daya manusia dalam hal ini para aparat penegak 

hukum sudah siap untuk melaksanakan UU No.11/2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, akan tetapi ini tidak di barengin dengan sarana dan 

prasarana penunjang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 

seperti: LPAS anak, BAPAS, Ruang persidangan anak, yang mana itu 

merupakan hal yang penting untuk menerapkan undang-undang sistem 

peradilan pidana anak. 
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Saran 

      Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dirumuskan beberapa saran 

antara lain: (1) Mengenai Proses Diversi. Perlu pengawasan khsus 

terhadap jalanya diversi, karena dimukinkan ada cela  KKN; (2) Untuk 

Instasi Penegak hukum di Klaten, Baik Polres, Kejaksaan, Pengadilan 

Negeri Klaten dan khususnya Pemerintahan Kabupaten Klaten segera 

membuat sarana dan prasarana untuk menunjang keberlangsungannya 

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 dan Kabupaten. Klaten sendiri segara 

membuat LPAS anak.  

 

 


