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PERAN DINAS PPKB DAN P3A DALAM ALTERNATIF PENANGANAN 
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE 
JUSTICE (Studi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri) 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tata cara pelaksanaan restorative justice, 
faktor penghambat dan solusi dari Dinas PPKB dan P3A dalam alternatif 
penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Penelitian ini merupakan 
penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi 
lapangan. Teknis analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (1) Tata cara pelaksanaan restorative justice dalam alternatif 
penanganan ABH oleh Dinas PPKB dan P3A antara lain memberikan 
pendampingan kepada ABH, pendamping mengurangi rasa takut, kecemasan, 
ketidaktahuan hukum, memberikan pendekatan penyelesaian yang paling adil 
kepada ABH, dan menguraikan permasalahan dan mencegah keberlanjutan 
perilaku negatif di masa mendatang, (2) Faktor penghambat pelaksanaan 
restorative justice penanganan ABH adalah masyarakat dan keluarga yang sulit 
diajak kerjasama, dan ABH didiskriminasi oleh sekolah, (3) Solusi Dinas PPKB 
dan P3A terhadap hambatan tersebut antara lain P2TP2A membentuk layanan dari 
kabupaten hingga kecamatan, menjalin kerjasama berjejaring, menerapkan sistem 
terhadap keluarga korban, pelaku dan saksi, dan memberikan pendampingan 
kepada keluarga pelaku. 

Kata Kunci: Alternatif Penanganan, Anak Berhadapan dengan Hukum, 
Restorative Justice. 

Abstract 

The purpose of this study are to determine the procedures for the implementation 
of restorative justice, inhibiting factors and solutions from the Office of PPKB 
and P3A in the alternative handling of children dealing with the law (ABH). This 
research is an empirical juridical research. Data collection through library and 
field studies. Technical analysis of data using qualitative analysis. The results 
shows that (1) The procedure for the implementation of restorative justice in the 
alternative handling of ABH by the PPKB and P3A Service are providing 
assistance to ABH, the companion tries to reduce fear, anxiety, ignorance of the 
law, giving ABH the fairest approach to settlement, and describe problems and 
prevent the continuation of negative behavior in the future, (2) Inhibiting factors 
for the implementation of restorative justice in handling ABH are communities 
and families that are difficult to collaborate, and ABH was discriminated against 
by the school, (3) The solution of the PPKB and P3A offices for these obstacles 
are P2TP2A forming services from districts to sub-districts, establishing network 
cooperation, implement a monitoring system of the families of victims, 
perpetrators and witnesses, and provide assistance to the perpetrators families. 

Keywords: Alternative Handling, The Child Is Dealing With The Law, 
Restorative Justice. 
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1. PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan 

bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.1 Perhatian 

terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan 

merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang “rentan, 

bergantung, lugu dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus”.2 

Angka kasus kekerasan serta pelecehan seksual terhadap perempuan dan 

anak di Kabupaten Wonogiri cukup tinggi. Dalam kurun waktu empat bulan 

terakhir, sudah terjadi enam kasus yang berhasil dicatat Pemkab Wonogiri Satu 

kasus di antaranya terindikasi sebagai kasus perdagangan manusia (human 

trafficking). Jumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan 

dan anak di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2015 lalu mencapai 51 kasus. 

Sedangkan pada tahun 2016 jumlahnya menjadi 41 kasus. Kemudian pada awal 

2017 sampai bulan April mencapai enam kasus yang tersebar di beberapa 

kecamatan yakni Purwantoro, Baturetno, Slogohimo, Wuryantoro, dan dua kasus 

di Giritontro.3 

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu dinas daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang Keluarga 

Berencana, Keluarga Sejahtera, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak.4 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya.5 Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi 

1 C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana 
Untuk Tiap Orang, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 283 
2 M. Ghufran H. Kodri K, 2015, Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak & Perlindungan 
Anak, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hal. 2 
3 Suara Merdeka, 2017, Empat Bulan Enam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/empat-bulan-enam-kasus/ diunduh Kamis 8 Juni 2017 
pukul 09.15 WIB 
4 Dinas PPKB dan P3A, 2016, Tugas Pokok dan Fungsi, http://dinasppkbdanp3a.-
wonogirikab.go.id/web/kontent/6/tugas_pokok_dan_fungsi diunduh Kamis 8 Juni 2017 pukul 
09.30 WIB 
5 Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 107 
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manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik Hukum 

Internasional maupun Hukum Nasional.6 

Peradilan pidana dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum hanya 

menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan 

merupakan awal dari sebuah kegagalan dan bahkan merupakan awal dari bencana 

di masa mendatang. Oleh karena itu, banyak pihak telah memikirkan berbagai 

pendekatan alternatif, khususnya dalam menanggulangi masalah anak berkonflik 

dengan hukum, yaitu dengan menggunakan konsep restorative justice.7 

Peradilan restoratif (restorative justice), suatu proses untuk melibatkan, 

sebisa mungkin, semua pihak yang memiliki peran dalam terjadinya suatu tindak 

pidana untuk secara bersama-sama mengidentifikasi dan memahami kerugian 

yang ditimbulkannya, keinginan-keinginan dari pihak korban, dan kewajiban-

kewajiban dari pihak pelanggar-pelaku tindak pidana, dengan tujuan untuk 

memulihkan dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sebaik mungkin.8 

Restorative justice adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan 

dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan bagi anak. Restorative justice 

dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-

sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia.9 

Berdasarkan uraian di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian 

mengenai restorative justice guna menyusun sebuah skripsi dengan judul 

“PERAN DINAS PPKB DAN P3A DALAM ALTERNATIF PENANGANAN 

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE 

JUSTICE (Studi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri)”. 

6 H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: PTIK, hal. 
1. 
7 M. Ghufran H. Kodri K, 2015, Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak & Perlindungan 
Anak, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hal. 190 
8 Natangsa Surbakti, 2015, Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan, 
Yogyakarta: Genta Publishing, hal. xvii 
9 M. Ghufran H. Kodri K, Op. Cit, hal. 191 
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Tujuan penelitian ini adalah tata cara pelaksanaan restorative justice dalam 

alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum oleh Dinas PPKB dan 

P3A, faktor yang menjadi hambatan Dinas PPKB dan P3A pada saat pelaksanaan 

restorative justice dalam alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum, 

dan solusi Dinas PPKB dan P3A terhadap hambatan yang terjadi dalam alternatif 

penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui restorative justice. 

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Manfaat teoritis yaitu mengembangkan pengetahuan di bidang hukum 

pidana dan Memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu hukum 

pidana dan hukum acara pidana. Manfaat praktis yaitu memberikan sumbangan 

pemikiran dan wacana yang luas bagi aparat penegak hukum, instansi, shelter, 

dinas dan masyarakat terkait dengan restorative justice dalam alternatif 

penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. 

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis empiris. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih deskriptif yaitu 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-

gejala lainnya.10 Penulis mengambil lokasi penelitian di kantor Dinas PPKB dan 

P3A Jalan Madyjen Sutoyo No. 26 Wonokarto, Wonogiri. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, 

yakni di Dinas PPKB dan P3A Kabupeten Wonogiri, sementara data sekunder 

diperoleh dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak serta bahan hukum primer berupa buku-buku dan literatur karya ilmiah yang 

terkait dengan penelitian Peran Dinas PPKB dan P3A dalam alternatif penanganan 

anak berhadapan dengan hukum melalui restorative justice. Data diperoleh 

melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan melalui 

pendekatan kualitatif. 

10 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 10 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tata Cara Pelaksanaan Restorative Justice dalam Alternatif Penanganan 

Anak Berhadapan dengan Hukum Oleh Dinas PPKB dan P3A 

Kasus anak-anak berhadapan dengan hukum merupakan kejadian dimana anak-

anak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kesalahan atas 

pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak tidak serta merta dihakimi sebagai 

akibat perbuatan yang salah, melainkan perlu adanya perhatian agar-anak-anak 

tersebut tidak terjerumus ke dalam tindak pidana di masa mendatang. Anak-anak 

menurut undang-undang berhak untuk memperoleh perlindungan dari pemerintah. 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak-haknya.11  

Sebagaimana hasil penelitian menunjukkan beberapa cara pelaksanaan 

restorative justice dalam alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum 

oleh Dinas PPKB dan P3A, antara lain: 

Pertama, pada pelaksanaan restorative justice P2TP2A memberikan 

pendampingan kepada anak yang berhubungan dengan hukum. Hal ini sejalan 

dengan penelitian sebelumnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang anak tertuang pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain 

yang berkaitan dengan masalah anak.12 Pada penelitian yang lain menyebutkan 

sebagaimana UU No. 3 Tahun 1997 bahwa pemerintah Indonesia telah pula 

memberi kesempatan perlindungan hak kepada anak yang berhubungan hukum, 

yakni: (1) Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah, (2) 

Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa, (3) Setiap anak 

mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli, (4) Suasana tanya jawab 

dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut, 

11 Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 107. 
12 Budi M. Taftazani Satria & Herry Wibowo, 2016, Pendampingan Anak Berhadapan dengan 
Hukum. Jurnal Proseding KS: RISET & PKM, Volume 2, Nomor 1, hal 85. 
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(5) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang 

merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya, (6) Setiap anak 

mempunyai hak untuk persidangan tertutup, hanya di kunjungi oleh orang tua, 

wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, 

dan (7) Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetai memakai pakaian 

bebas resmi.13 

Kedua, cara pelaksanaan restorative justice dalam alternatif penanganan 

anak berhadapan dengan hukum oleh Dinas PPKB dan P3A, pendamping 

berusaha untuk mengurangi rasa takut, kecemasan, kemudian dia ketidaktahuan 

akan hukum. Anak yang memiliki masalah dengan hukum maka akan merasa 

takut, menyesal atas perbuatannya, cemas tidak memiliki kepercayaan diri dan 

tidak mampu memecahkan persoalan hidup yang sedang dijalani. Anak 

Bermasalah Hukum (ABH) sangat mememerlukan bimbingan agar mereka 

mampu mengahadapi masalahnya, tidak mudah cemas, memiliki kepercayaan diri, 

dan mampu memecahkan persoalan hidup. 

Ketiga, pelaksanaan restorative justice dalam alternatif penanganan anak 

berhadapan dengan hukum oleh Dinas PPKB dan P3A, memberikan pendekatan 

penyelesaian yang paling adil kepada anak yang berhubungan dengan hukum. 

Dalam bekerja dengan anak khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, 

seorang pekerja sosial harus melakukan tindakan-tindakan yang profesional dalam 

artian memiliki pengetahuan dengan latar belakang pendidikan pekerjaan sosial, 

nilai dalam praktek pekerjaan sosial harus dilandasi oleh kode etik praktek 

pekerjaan sosial, dan keterampilan seorang pekerja sosial yang dapat 

menyesuaikan dengan setting pekerjaan sosial. Profesi pekerjaan sosial 

mendorong upaya pemecahan masalah dalam hubungan antar manusia, perubahan 

sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, dan memperbaiki masyarakat. 

Menggunakan teori-teori tentang perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan 

sosial melakukan intervensi pada pokok interaksi antara manusia dengan 

13 Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan 
dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat 
Aceh), Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, hal 52. 
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lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan 

hal dasar/fundamental bagi pekerjaan sosial.14 Pendampingan ini juga sejalan 

dengan visi P2TP2A. P2TP2A mempunyai visi mengedepankan pemberdayaan 

perempuan dan anak dari tindak kekerasan, sesuai prinsip hak asasi manusia. 

Sedangkan misi dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak adalah membangun gerakan bersama untuk menghapus kekerasan dan 

traficking terhadap perempuan dan anak, memberikan pelayanan yang meliputi 

pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak 

yang mengalami tindak kekerasan, menjadikan P2TP2A sebagai basis 

pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif.15 

Keempat, dalam pelaksanaan restorative justice penanganan anak 

berhadapan dengan hukum oleh Dinas PPKB dan P3A, pendampingan dengan 

menggunakan pendekatan restorative justice untuk menguraikan permasalahan 

dan mencegah keberlanjutan perilaku negatif dimasa mendatang dengan 

menyertakan semua pihak. Hal ini sejalan dengan penelitian Analiansyah dan 

Rahmatillah, bahwa keadilan restoratif dan diversi merupakan hal yang menjadi 

pembeda paling penting antara UU No. 11 tahun 2012 dengan UU No. 3 tahun 

2007. Diversi sendiri diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari 

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Keadilan Restoratif 

merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu 

tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu 

kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan 

melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk 

memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan 

pembalasan.16 

Dalam restorative justice masyarakat memiliki peran yang cukup besar 

karena keberhasilan pelaksanaan restorative justice akan berkaitan dengan 

14 Op.cit., 2016, hal 87 
15 Emy Rosnawati, 2016, Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
(P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18 No. 
1, hal. 83-84 
16 Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, Op.Cit., hal. 52. 
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persepsi, pola pikir, dan doktrin komunal tentang kejahatan dan pelakunya. 

Pelaksanaan restorative justice tidak akan berjalan dan berhasil dengan baik jika 

masyarakat belum siap untuk melaksanakannya. Dengan demikian, untuk 

keberhasilan penanganan masalah kejahatan anak secara restorative justice, yang 

pertama kali harus dilakukan adalah penyadaran dan pendidikan publik. Dan 

dalam hal ini pekerja sosial dapat menjalankannya melalui sosialisasi secara 

langsung ke masyarakat melalui perannya sebagai public speaker dan melakukan 

intervensi komunitas. Masyarakat bukan hanya diberitahu atau mendengar secara 

pasif informasi dari pembicara, tetapi juga diberi penyadaran akan masalah anak 

yang berhadapan dengan hukum.  

3.2 Faktor-faktor yang Menjadi Hambatan Dinas PPKB dan P3A pada Saat 

Pelaksanaan Restorative Justice dalam Alternatif Penanganan Anak 

Berhadapan Dengan Hukum 

Penghambat pelaksanaan restorative justice dalam alternatif penanganan 

anak berhadapan dengan hukum, terbesar berasal dari masyarakat dan keluarga, 

keluarga sulit diajak kerjasama, dan anak yang berhubungan dengan hukum, 

terlanjur didiskriminasi oleh sekolah. Sanksi sosial yang diberikan kepada anak 

yang berhubungan hukum cenderung subyektif. Banyak masyarakat yang tidak 

menempatkan anak dalam posisi yang belum terbukti bersalah.  

Hal ini seperti hasil penelitian dari Lase dan Wahyuningsih yang 

menyebutkan hambatan yang dihadapi oleh fasilitator diversi dalam hal ini Hakim 

di Pengadilan Negeri Wonosobo dalam menerapkan restorative justice sebagai 

penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah sikap keluarga 

korban yang beranggapan adanya restorative justivce belum bisa mewakili 

pertanggung jawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan anak akan 

lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya. Pandangan masyarakat terhadap 

penerapan restorative justice cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam 

dan pengucilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.17  

17 Haga Sentosa Lase dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Penerapan Restoratif Justice Dalam 
Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Wonosobo, Jurnal Hukum Khaira 
Ummah, Vol. 12. No. 2 Juni, hal. 239-248. 
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Hambatan ini terjadi karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang 

memahami tentang kesadaran dari penegakan hukum, ada beberapa indikator 

kesadaran hukum dalam masyarakat.18 Masyarakat pada umumnya masih 

memiliki pandangan yang negatif pada ABH. Hal ini mungkin karena masyarakat 

masih kurang paham terhadap program rehabilitasi dan bimbingan sosial bagi 

ABH. Oleh karena itu peran pekerja sosial untuk melakukan sosialisasi tentang 

ABH dan aspek-aspek yang terkait di dalamnya, termasuk mengenai peran dan 

fungsi PSMP perlu lebih ditingkatkan.  

Selain itu pandangan negatif masyarakat ini juga dapat terjadi karena 

masyarakat kurang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan Dinas PPKB dan P3A. 

Tidak ada kegiatan panti yang melibatkan masyarakat sekitar. Untuk itu perlu 

dipikirkan membuat kegiatan-kegiatan Dinas PPKB dan P3A yang bisa lebih 

banyak melibatkan masyarakat dan orang tua atau keluarga ABH. Kegiatan-

kegiatan bersama ini akan menciptakan suasana yang mendukung bagi proses 

resosialisasi dan reintegrasi ABH. Melalui kegiatan bersama diharapkan akan 

terjadi interaksi sosial atau hubungan yang selaras antara ABH, keluarganya, dan 

masyarakat.  

Pelaksanaan restorative justive sebagai sebuah mekanisme alternatif dalam 

penanganan masalah ABH pada dasarnya terdiri atas dua besaran, yang pertama 

terkait dengan mekanisme penyelesaian kasus, dan kedua terkait dengan 

reintegrasi ABH kembali ke masyarakat. Dalam upaya menyelesaikan kasus anak 

lewat mekanisme restorative justice, salah satu kendala yang dialami pekerja 

sosial adalah pihak korban dan masyarakat yang tidak selalu mau menerima kalau 

kasus tersebut diselesaikan secara informal. Ada anggapan pada masyarakat 

bahwa kasus ABH seharusnya tidak diselesaikan lewat musyawarah, tapi harus 

diproses secara hukum formal. Oleh karena itu hal ini perlu menjadi pertimbangan 

bagi pekerja sosial dalam memilah-milah jenis kasus yang akan diselesaikan 

secara restorative justice, yaitu juga memperhatikan pertimbangan norma-norma 

yang berlaku di suatu daerah dan rasa keadilan bagi korban.  

18 Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Op.Cit, hal. 
45.
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Perlu diingat bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan 

mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran 

yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan 

ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk 

mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran 

hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna 

menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan 

apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Jadi, selaras dengan tujuan 

hukum acara pidana tersebut perlu diusahakan keterangan yang sebenar-benarnya, 

sejujur-jujurnya dari tersangka tanpa adanya unsur paksaan yang dapat menodai 

kebenaran dari keterangan tersangka walaupun, tak dapat dipungkiri bahwa 

kebenaran mutlak hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu proses 

penyidikan tersebut menuntut para penyidik untuk lebih profesional dalam segala 

pelaksanaannya. 

Hambatan dalam pendampingan dalam penelitian terdahulu adalah adanya 

kesulitan menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang 

berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan. Ketika menentukan 

kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak tidaklah mudah. Pada saat 

musyawarah diversi dilakukan ketika pihak anak yang berkonflik dengan hukum 

dan pihak korban bertemu di ruang diversi sering terjadi pertengkaran atau 

keributan yang mengakibatkan musyawarah diversi menjadi tidak kondusif. Selain 

itu, perbedaan kepentingan antara keduanya merupakan masalah mendasar dalam 

penentuan kesepakatan, terkadang permintaan pihak korban tidak dapat dipenuhi 

oleh pihak anak yang berkonflik dengan hukum karena syarat-syarat yang 

diajukan oleh pihak korban dianggap terlalu berlebihan namun pihak korban pun 

tidak ingin mengubah persyaratan kesepakatannya sehingga pelaksanaan diversi 

gagal dilakukan.19 

19 Maya Indriyatini, 2016, Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi pada Anak yang Berkonflik 
dengan Hukum oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Wonosari. 
journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/civics/article/download/1987/3393, hal 7 
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Walaupun keadilan restoratif justice dan diversi sudah mulai dikenal 

sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum dari peradilan 

pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak masih banyak hambatan 

yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana anak yaitu:20 (1) Adanya perbedaan 

persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversi baik itu dari pihak 

korban, keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, dan 

masyarakat terhadap pelaksanaan diversi. Mengingat kultur masyarakat Indonesia 

dengan sistem sosial budaya yang sangat majemuk dan berbagai macam 

stratifikasi sosial, banyak masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan berbeda 

dengan karakteristik masyarakat perkotaan, maka apabila berbicara tentang 

hukum yang harus ditegakkan akan memiliki perspektif yang berbeda dari 

masing-masing masyarakat. (2) Adanya inkonsistensi terhadap pelaksanaan 

peraturan khususnya yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  

Pemahaman yang berbeda mengenai penanganan anak yang berkonflik 

dengan hukum maksudnya adalah di antara para penegak hukum dalam 

menafsirkan mengenai isi beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan 

berbeda sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penanganannya. 

3.3 Solusi Dinas PPKB dan P3A terhadap Hambatan yang Terjadi Dalam 

Alternatif Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum Memalui 

Restorative Justice 

Penanganan anak yang berhubungan hukum merupakan tugas yang tidak 

dapat diabaikan. Kendala ataupun hambatan bukan artinya pendampingan 

dihentikan. Pelaksanaan pendampinan kepada anak yang berhubungan dengan 

hukum harus berjalan. Berdasarkah hasil penelitian, ada beberapa solusi yang 

dijelaskan, yaitu: (1) P2TP2A membentuk layanan dari Kabupaten hingga 

kecamatan, (2) menjalin kerjasama berjejaring, (3) menerapkan sistem 

pengawasan atau monitoring terhadap keluarga korban, pelaku dan saksi, dan (4) 

memberikan pendampingan kepada keluarga pelaku. Solusi penyelesaian dalam 

20 Haga Sentosa Lase dan Sri Endah Wahyuningsih, Op.Cit. 
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penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh mengoptimalkan 

sarana dan prasarana, Apabila ruang musyawarah diversi yang ada di Kejaksaan 

Negeri Wonosari tidak memadai, biasanya penuntut umum mengalihkan proses 

musyawarah diversi ke ruangan lain yang ada di Kejaksaan Negeri Wonosari. 

Namun, pihak Kejaksaan Negeri Wonosari berencana untuk melakukan perluasan 

ruangan musyawarah diversi agar lebih nyaman.  

Selain itu, dalam mengatasi masalah Rumah Sosial Perlindungan Anak 

(RSPA) yang berada di Sleman, penuntut umum menggunakan kendaraan dinas 

kejaksaan yang sudah disiapkan untuk keperluan operasional tugas tetapi apabila 

penuntut umum tidak sempat atau sibuk maka ada petugas kejaksaan yang lain 

yang bertugas untuk menjemput.21 

Solusi terkait kesulitan kerjasama dengan masyarakat dan keluarga, adalah 

dengan menggunakan jasa relawan dari instansi lain. Hal ini juga ditemukan 

dengan menggunakan tenaga kesejahteraan sosial dalam proses diversi. Pada saat 

mengatasi hambatan tidak adanya pekerja sosial profesional, penuntut umum 

Kejaksaan Negeri Wonosari menjalin kerjasama dengan BPMPKB (Badan 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana) Kabupaten 

Gunungkidul untuk meminta salah satu pegawai profesional dari lembaga tersebut 

untuk menjadi tenaga kesejahteraan sosial karena belum adanya pekerja sosial 

profesional dari Dinas Sosial di Kabupaten Gunungkidul. Terkadang, penuntut 

umum juga meminta tolong untuk dicarikan pekerja sosial profesional dari 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau apabila pegawai tenaga kesejahteraan 

sosial dari BPMPKB Kabupaten Gunungkidul tidak ada.22 

Pelaksanaan restorative justice tidak cukup berhenti pada penyelesaian 

kasusnya saja, akan tetapi juga menyangkut bagaimana proses reintegrasi ABH ke 

masyarakat. Pada proses reintegrasi yang dilakukan oleh pekerja sosial di tengah-

tengah masyarakat, sebenarnya pekerja sosial sedang berusaha untuk 

mempersiapkan masyarakat untuk tidak memberi stigma atau label kepada anak. 

Stigma pada umumnya merupakan atribut yang mendiskreditkan dan bersifat 

21 Maya Indriyatini, Op.Cit., hal 8. 
22 Ibid. hal 8 
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negatif. Pihak yang mendapat stigma lazimnya ditolak atau dijauhi masyarakat. 

Stigma muncul untuk menunjukkan garis atau batas antara pihak yang dianggap 

normal dan yang dipandang tidak normal. Dalam hal ini masyarakat pada 

umumnya selalu berada pada pihak yang normal dan pihak lainnya berada pada 

pihak yang tidak normal.  

Dalam fenomena ABH, anak yang bermasalah atau berhadapan dengan 

hukum mendapat stigma “nakal” karena ia melakukan pelanggaran atas norma-

norma yang berlaku di masyarakat. Upaya reintegrasi di sini menjadi berarti 

karena inilah jalan yang bisa ditempuh agar ABH yang telah mendapat stigma 

“nakal” tadi dapat diterima kembali menjadi anggota masyarakat yang “normal”. 

Salah satu jenis bimbingan yang dapat menjadi bekal bagi anak ketika kembali ke 

masyarakat adalah pelatihan keterampilan. Dengan penguasaan terhadap salah 

satu jenis keterampilan ini diharapkan setelah selesai menjalani bimbingan dan 

kembali ke masyarakat, anak telah memiliki satu keahlian yang bisa dipakai untuk 

bekerja atau membuka usaha. Dengan demikian anak menjadi mandiri dan tidak 

kembali melakukan perbuatan melanggar hukum.  

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Tata cara pelaksanaan restorative justice dalam alternatif penanganan anak 

berhadapan dengan hukum oleh Dinas PPKB dan P3A antara lain memberikan 

pendampingan kepada anak yang berhubungan dengan hukum, pendamping 

berusaha untuk mengurangi rasa takut, kecemasan, kemudian dia ketidaktahuan 

akan hukum, memberikan pendekatan penyelesaian yang paling adil kepada anak 

yang berhubungan dengan hukum, dan menggunakan pendekatan restorative 

justice untuk menguraikan permasalahan dan mencegah keberlanjutan perilaku 

negative dimasa mendatang dengan menyertakan semua pihak. 

Faktor-faktor yang menjadi hambatan Dinas PPKB dan P3A pada saat 

pelaksanaan restorative justice dalam alternatif penanganan anak berhadapan 

dengan hukum antara lain hambatan terbesar berasal dari masyarakat dan 
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keluarga, keluarga sulit diajak kerjasama, dan anak yang berhubungan dengan 

hukum didiskriminasi oleh sekolah.  

Solusi Dinas PPKB dan P3A terhadap hambatan yang terjadi dalam 

alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui restorative justice, 

antara lain: P2TP2A membentuk layanan dari Kabupaten hingga kecamatan. 

Pembentukan layanan panjang dari kabupaten hingga kecamatan diberikan agar 

semua kasus anak yang berhubungan dengan hukum dapat segera melapor di 

pelayanan terdekat, P2TP2A menjalin kerjasama berjejaring. Pelayanan kerjasama 

berjejaring dilakukan agar semua arus informasi yang keluar masuk dengan cepat 

dengan fasilitas teknologi yang ada, P2TP2A menerapkan sistem pengawasan atau 

monitoring terhadap keluarga korban, pelaku dan saksi, dan P2TP2A memberikan 

pendampingan kepada keluarga pelaku. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka diajukan 

saran-saran sebagai berikut: (1) kepada pemerintah dalam menerbitkan peraturan 

pelaksana tentang teknis tata cara pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan 

sebagai pedoman bagi penuntut umum anak dalam menerapkan diversi sebaiknya 

jangan terlalu lama karena akan membuat para aparat penegak hukum tidak 

menjadi optimal dalam melakukan proses diversi, (2) kepada penegak hukum, 

perlu dilakukan persamaan persepsi antara para aparat penegak hukum mengenai 

kepentingan terbaik untuk anak dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. 

Selain itu, penyelenggaraan sosialisasi tentang adanya diversi lebih diefektifkan 

dan dikomprehensifkan. 
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