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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan di era modern seperti sekarang ini mau tidak mau 

membuat kita semua harus mengikuti dampak globalisasi yang begitu deras. 

Banyak hal yang dengan cepat terjadi perubahan dan hal ini membuat dampak 

yang sangat beragam dalam perkembangan kehidupan sehari hari salah 

satunya terjadinya kemerosotan moral dalam kehidupan bermasyarakat dan 

berpotensi besar untuk terjadinya pelanggaran hukum, maka perlu dicari 

terobosan kebijakan hukum yang revolusioner untuk masa depan. 

Permasalahan kejahatan di Indonesia menjadi perhatian sejak puluhan 

tahun lalu. Pada tahun 1970 karena tingkat kejahatan yang begitu tinggi 

menuntut Pemerintah RI mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 

1971. Instruksi tersebut tentang penanggulangan masalah kejahatan yang telah 

menyebar luas secara nasional.
1
 Peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan 

anggota masyarakat setiap bangsa dipandang para ahli sebagai hal yang alami. 

Beberapa ahli berpendapat “setiap orang mempunyai peluang melakukan 

perbuatan menyimpang, karena kejahatan merupakan gejala yang menyangkut 

setiap orang”.
2
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Dalam menjalankan roda kehidupan, masyarakat terkadang harus 

melakukan perbuatan jahat untuk memenuhi kebutuhannya seperti mencuri 

dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diharapkan ada sebuah sistem peradilan 

yang memberikan keadilan pada semua pihak. 

Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat 

untuk menaggulangi masalah kejahatan, bertujuan mengendalikan kejahatan 

agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar 

laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan 

mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah 

serta mendapat pidana kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta 

mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.
3
 

Dengan melihat tujuan yang ingin dicapai oleh sistem peradilan 

pidana, pastilah bertujuan untuk menyelesaikan perkara kejahatan yang ada. 

Tapi apa daya dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak terwujud. Contohnya 

yaitu orang yang telah divonis pengadilan bersalah dan telah melewati semua 

masa hukuman, namun dia mengulangi perbuatannya bahkan menjadi 

residivis. Ini merupakan contoh kecil para pelaku tidak mempunyai efek jera 

walaupun telah menjalani sistem peradilan yang ada. 

Kejahatan yang ada tentu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa 

saja, tetapi banyak juga yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. 

Anak yang harus masih banyak dibimbing tapi sudah melakukan 

tindak pencurian atau kejahatan yang lain misalkan, tapi di balik itu semua 
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juga ada banyak faktor yang mengakibatkan anak tersebut melakukan 

pencurian atau tindak pidana yang lain. Lalu bagaimana sistem peradilan anak 

mengakomodasi anak sebagai pelaku tindak pidana. 

Peradilan pidana anak bertujuan memeberikan yang paling baik bagi 

anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. 

Selain itu, untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak 

sehingga anak dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini ia 

lakukan.
4
 Kota Solo pada tahun 2017 telah ada 21 anak yang menjalani status 

anak pidana di Rutan Kelas 1 Surakarta.
5
 Hal ini menjadi pertanyaan besar 

bagaimana keberpihakan hukum terhadap anak. 

Sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak baru dalam 

perkembangannya. Salah satunya bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum 

pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam prespektif 

dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah 

peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan 

restoratif.
6
 

Bedasarkan uraian yang telah disampaikan, maka peneliti akan 

melakukan penelitian yang lebih lanjut guna terselesaikannya penulisan skripsi 

dengan judul: “IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM 
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TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK (Studi Kasus Polisi 

Resor Kota Surakarta). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari urairan latang belakang di atas maka peneliti akan 

merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan restorative justice pada anak yang 

melakukan tindak pidana pencurian di Polresta Surakarta? 

2. Apa pertimbangan dan hambatan polisi dalam melaksanakan restorative 

justice pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Polresta 

Surakarta? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui mekanisme penerapan restorative justice pada anak 

yang melakukan tindak pidana pencurian. 

b. Untuk mengetahui seberapa efektifkah penerapan restorative justice 

yang diberlakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana 

pencurian. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Guna melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian di 

bidang hukum pidana dan terkhususkan mengenai penerapan 

restorative justice dalam kasus tindak pidana pencurian oleh anak. 
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b. Untuk memberikan pengetahuan kepada peneliti memahami aspek 

hukum baik secara teoritis maupun praktek di lapangan. 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis 

maupun praktis, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan mendalam tentang implementasi restorative justice dalam 

tidak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. 

b. Diharapkan hasil dari penelitian dapat digunakan oleh masyarakat 

maupun para penegak hukum sehingga bisa tercapainya keadilan. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan peneliti 

dibidang ilmu hukum pidana terutama dalam implementasi restorative 

justice pada tindak pidana pencurian oleh anak. 

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam 

ilmu hukum pada khususnya. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan kaum 

remaja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di 

masyarakat. Kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi kenakalan biasa dan 

kenakalan yang merupakan tindak pidana. Kenakalan biasa seperti halnya 

bermain gitar dan bernyanyi ramai-ramai di pinggir jalan sampai tengah 

malam, mencoret-coret tembok orang, ngebut dengan kendaraan di jalan 
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umum. Kenakalan yang merupakan tindak pidana, perbuatannya diancam 

dengan hukuman pidana, misalkan mencuri ayam tetangga dapat dipidana 

bedasarkan Pasal 362 KUHP,
7
 ini hanya salah satu contoh hal hal yang ada 

dalam masyarkat mengenai kenakan remaja dan banyak juga kenakalan remaja 

yang bersinggungan dengan mashalah pidana dan aturan hukum harus 

berpihak kepada keberlangsungan tumbuh kembang anak yang kelak menjadi 

tonggak kemajuan suatu bangsa di kemudian hari. 

Maka dari itu perlu kebijakan hukum yang revolusioner yang dapat 

memberikan rasa keadilan bagi korban dan tidak pula mengesampingkan hak 

hak anak itu sendiri maka peradilan restoratiflah yang banyak dipilih untuk 

tercapainya suatu keadilan, yaitu salah satunya adalah ide diversi. Ide diversi 

yaitu gagasan, pemikiran jika dengan pertimbangan yang layak untuk 

menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan 

tahapan sistem peradilan pidana anak, pejabat penegak hukum sistem 

peradilan pidana anak (pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun 

pembina lembaga pemasyarakatan), diberi kewenangan untuk mengalihkan 

proses pengadilan kepada bentuk bentuk kegiatan, seperti pembinaan oleh 

Departemen Sosial atau lembaga sosial mayarakat maupun konseling
8
 dan ini 

adalah skema dari proses diversi yang berada di tingkat kepolisian yang akan 

peneliti uji. 
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Tindak Pidana 

 

Upaya Diversi 

 

Para pihak setuju Diversi 

 

Proses Diversi 

 

Kesepakatan Diversi 

 

Penetapan Pengadilan 

 

Pelaksanaan Diversi 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu yuridis empiris dengan 

melakukan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Polresta Surakarta. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti pakai untuk penelitian yaitu dengan 

pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau obyek penelitian 

pada saat sekarang bedasarkan fakta yang tampak.
9
 Dengan demikian 

peneliti dapat memberikan data sebaik mungkin mengenai suatu gejala, 

kejadian maupun fakta yang terjadi di lapangan sehingga dapat 
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memberikan suatu gambaran tentang bagaimana implementasi penerapan 

restorative justice pada tindak pidana pencurian oleh anak. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian skripsi ini berada Kantor Kepolisian Resor Kota 

Surakarta yang berada di Kota Surakarta. 

3. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekuder. 

Data primer yang dihasilkan berasal dari pihak yang berkompeten di 

bidangnya dan melalui wawancara di Kantor Kepolisian Resor Kota 

Surakarta. Data sekunder dihasilkan dari dokumen-dokumen resmi, buku, 

dan hasil penelitian sejenisnya. 

4. Metode Pengumpukan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Penelitian lapangan adalah penelitian ini digunakan untuk mencari data 

primer maupun sekunder. 

b. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mencari data sekunder yakni dengan cara membaca buku, dan 

mempelajari beberara data kepustakaan.  

5. Metode Analisis Data 

Pertama, mengidentifikasi hasil wawancara dan dokumen-dokumen 

hukum berupa undang-undang dan lain-lain, literatur serta jurnal ilmiah 

yang mempunyai kesamaan atau hubungan dengan judul penelitian yang 

dibahas. Kedua, mencermati data yang diperoleh dari sumber data hasil 
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identifikasi dan mencatatnya, dan menganalisis data tersebut untuk 

menghasilkan suatu data dan kesimpulan dari bahan yang diperoleh 

peneliti. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Hasil dari skripsi ini akan dituangkan dalam empat bab yang akan 

memberikan pengetahuan secara menyeluruh dan memudahkan pembaca 

untuk memahami isi secara menyeluruh dari skripsi ini. Adapun bab yang 

tersusun secara sistematis adalah sebagai berikut: 

BAB I pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Skripsi. 

BAB II Landasan Teori yang mencakup di dalamnya beberapa 

landasan teoritis mengenai restorative justice tindak pidana pencurian yang 

dilakukan oleh anak 

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, diuraikan tentang 

bagaimana mekanisme dan seberapa efektifkah penerapan Restorative Justice 

Pada Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Hal ini dilakukan 

dengan cara diuraikan dengan cara bentuk tulisan yang datanya diambil secara 

langsung melalui riset. 

BAB IV Penutup berupa uraian tentang kesimpulan dari hasil peneliti 

dan Saran sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian. 


