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MOTTO 

 

“Wahai mereka yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar 

dan solat. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar.”  

(Q.S Al-Baqarah: 153) 

 

“Hai orang-oranmg beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu 

dan tetaplah bersiap siaga (diperbatasan negrimu) dan bertawakalah kepada 

Allah supaya kamu beruntung” 

(Q.S Al Imran: 200) 

 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 

(Q.S. Ar Ra’d 13:11) 

 

“Berlomba-lombalah dalam berbuat baik.” 

(QS. Al-Baqarah: 148 atau QS. Al-Maidah: 51) 

 

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan 

jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri.” 

 (QS. Al-Isra’: 7) 

“Sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit kesenangan merupakan ciri-ciri 

orang yang dicintai oleh Allah.”(Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani. 

“Berlindunglah kamu kepada Allah dari beratnya bala, menimpanya 

kesukaran,keburukan takdir dan cemoohan musuh “ 

(HR. Bukhari – Muslim) 

 

“Lihatlah orang-orang yang di bawahmu dalam urusan harta dunia, dan jangan 

sekali-kali melihat yang berada di atasmu, supaya kamu tidak meremehkan 

karunia Allah yang diberikan kepadamu”
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ABSTRAK 

Pelaku tindak pidana anak wajib ditangani secara khusus oleh penyidik anak yaitu 

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Unit PPA wajib menerapkan keadilan 

restoratif, restorative justice yaitu duduk bersama melakukan musyawarah 

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan 

kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Peran Unit PPA dalam 

menerapkan prinsip Restorative Justice, hanya sebagai fasilitator atau mediator 

dan hanya memfasilitasi dalam menerapkan prinsip Restorative Justice.dan 

penerapan prinsip restorative justice di Polresta Surakarta telah sesuai dengan UU 

No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian hambatan 

penyidik dalam penerapan prinsip restorative justice ialah Sulitnya menghadirkan 

para pihak dan ketika menangani anak yang berkebutuhan khusus, ketakutan dari 

masyarakat dan aparat penegak hukum khususnya Unit PPA terkait efek jera bagi 

anak yang proses penyelesainnya diselesaikan melalui pendekatan restorative 

justice. 

Kata kunci:Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Peradilan Pidana Anak, 

Penyelesaian di luar Peradilan. 

ABSTRACT 

Perpetrators of the child shall be handled exclusively by the investigator children: 

Service Unit for Women and Children, Unit PPA shall apply restorative justice, 

restorative justice is to sit together to deliberate together to find a fair settlement 

with the emphasis on restoring back to its original state and not retaliation , Unit 

PPA role in applying the principles of Restorative Justice, only as a facilitator or 

mediator and only facilitates in implementing the principles of Restorative Justice, 

and the application of the principle of Surakarta Police restorativce justice in 

accordance with Law No. 11 Th 2012 on Criminal Justice System Child. Then the 

investigator obstacles in the application of the principles of restorative justice is 

the difficulty of presenting the parties and when dealing with children with special 

needs, the fears of the public and law enforcement officials, especially related 

PPA Unit deterrent effect for children who have completed the process of its 

solution through a restorative justice approach. 

 

Keywords: Role Services Unit Women and Children, Children Crime, juvenile 

Criminal justice, Settlement Out Of court. 
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