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RESTORATIVE JUSTICE

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali kita mendengar istilah Restorative
Justice, atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah
restorasi keadilan. Restorative Justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan
hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana
(keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar
pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya
perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan
kesepakatan diantara para pihak". Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu
falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan
cara mediasi atau musywarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak
yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban
tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para
pihak.
Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang
dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari
pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian
dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Restorative
Justice mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:
1.

2.

3.

Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya)
terhadap korban tindak pidana (keluarganya)

Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab
menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang
dilakukannya

Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan
korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para
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pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak
pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi
dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam
penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa
Restorative Justice adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar
pengadilan yang bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan
kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar
pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang
dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Restorative Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali
keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran
hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi
hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal
adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang
lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan
hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak
korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi
kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial,
maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting, Karena proses
pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam
pelanggaran hukum pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana
tersebut untuk berpartisipasi aktif melakukan mediasi/musyawarah dalam penyelesaian
masalah mereka di luar pengadilan. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan
eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi
jurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting
lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment (penjatuhan
sanksi pidana) tanpa melihat adanya restorative justice yang telah dilakukan dan disepakati
oleh para pihak.
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Sudah saatnya implementasi Restorative Justice dilaksanakan secara optimal dalam
sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan
Hukum Pidana, khususnya untuk delik pidana aduan (Klacht delict) agar penitik beratan pada
kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak
pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan
sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai
tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi
mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan
di Indonesia, tidak saja mealalui hukuman penjara semata tapi juga melalui
penerapan Restorative Justice.

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)
Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with
the law), adalah : “Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak
pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu
“Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Dalam kepustakaan hukum dijelaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum
disebut juga sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak adalah yang telah
mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan
belum menikah :
1.
2.

Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;
Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya
suatu tindak pidana.
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Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang
terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena :
1.
2.

3.

Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum tang dilakukan orang/kelompok
orang/lembaga/negara terhadapnya; atau

Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Oleh karena itu jika dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum
dapat dibagi menjadi :
1.
2.
3.

Pelaku atau tersangka tindak pidana;
Korban tindak pidana;
Saksi suatu tindak pidana.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang
disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan
perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus harus mengikuti prosedur hukum akibat
kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik
dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai
kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan prilaku anak yang berkonflik dengan
hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.

Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras

page 4 / 10

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional V Sulawesi
http://bbppksmakassar.kemsos.go.id/

atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai
permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga
diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang
bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan
hukum adalah anak nakal.

Kenakalan anak (juvenile delinguency) secara etimologis Juvenile artinya young,
anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja,
sedangkan delinguency artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian
diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau,
penteror.

Kenakalan anak ini dikategorikan dalam dua hal:
1.

2.

Kenakalan anak sebagai status offences, yaitu segala prilaku anak yang dianggap
menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak
pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dll.

Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala prilaku anak yang dianggap melanggar
aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi
pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Kenakalan anak ini bisa berbentuk :
1.

2.

Kebut-kebutan di jalanan yang menggangu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa
sendiri dan orang lain;

Prilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya.
Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta
kesukaan menteror lingkungan;
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3.

4.

5.

6.

Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga
kadang-kadang membawa korban jiwa;

Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersmbunyi ditempat-tempat
terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan a-susila;

Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi,
memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggangu,
menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembalih korbannya, mencekik,
meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;

Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi
(mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganugu sekitarnya;

7.

8.

9.

Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh
reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, defresi, rasa
kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan
lain-lain;

Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan
tindak kejahatan;

Tindakan-tindakan imoral sosial secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu
dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (promiscuity) yang didorong oleh
hyperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnnya yang
kriminal sifatnya;

10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak
remajadisertai dengan tindakan-tindakan sadis;
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses
kriminalitas;
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis usia sekolah dan pembunuhan
bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
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13. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang
dilakukan oleh anak-anak remaja;
14. Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja
psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya;
15. Tindak kejahatan yang disebabkan oleh penyakit tidur (encephaletics lethargoical) dan ledakan
maningitis serta post-encephalitics, juga luka-luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada
kalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu
melakukan kontrol diri;
16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut
kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

Terhadap ABH ini, Pasal 64 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak sebenarnya telah menegaskan dimana Pemerintah dan Lembaga Negara
lainnya wajib dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus melalui upaya :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan
dengan hukum;

Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari
labelisasi.

page 7 / 10

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional V Sulawesi
http://bbppksmakassar.kemsos.go.id/

Sebelumnya pula ditegaskan dalam Pasal 16, 17 dan 18 khusus Anak sebagai Pelaku
dalam ABHdisebutkan:
Pasal 16
(1)

(2)
(3)

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau
penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai
dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17
(1)
a.

b.

c.

(2)

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang
dewasa;

memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya
hukum yang berlaku; dan

membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak
memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan
dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18
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Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan
hukum dan bantuan lainnya.

Materi muatan ketentuan-ketentuan di atas, pada akhirnya membutuhkan
langkah-langkah kongkrit Pemerintah utamanya para penegak hukum mengingat persoalan
perlindungan anak dengan cluster perlindungan khusus atau Children in need of Special
Protection (CNSP) membutuhkan langkah-langkah di luar kebiasaan atau kebijakan pemerintah
di luar system peradilan pidana (Criminal Justice System). Kebijakan ini disebut dengan
kebijakan Restorative Justice atau Keadilan Restoratif.

Restorative justice terhadap ABH merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar
sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga
korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak
pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice
dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang
dilakukan oleh seorang. Terhadap Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan
tindakan kriminal tentunya sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk
melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana,
maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan
formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum
atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain
yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasaran pikiran tersebut, maka lahirlah konsep
diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Dengan adanya diversi dan restorative justice diharapkan bisa memberikan dukungan
terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini
dikarenakan prinsip utama dari diversi dan restorative justice adalah menghindarkan pelaku
tindak pidana dari system peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku
menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Diversi sangat berhubungan dengan
konsep restorative justice, dan dapat diterapkan apabila anak nakal mau mengakui
kesalahannya, sekaligus memberi peluang anak memperbaiki kesalahannya. Diversi adalah
bentuk intervensi yang baik dalam mengubah perilaku anak nakal, dengan adanya keterlibatan
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keluarga, komunitas dan polisi, maka anak dapat memahami dampak atas tindakannya yang
telah dilakukan.

Hukum yang bagus tidaklah cukup bila tidak diikuti oleh efektif bekerjanya Penegak
hukum, ketersediaan sarana dan prasarana yang diperintahkan aturan, kesadaran hukum
masyarakat dan dukungan budaya masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam implementasi
keadilan restoratif terhadap perlindungan dan penanganan ABH.
http://bbppksmakassar.kemsos.go.id//modules.php?name=News&file=article&sid=200
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