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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum  pada hakekatnya dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana 

(instrumen) untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang tanpa 

diskriminasi. Hukum Indonesia, sebagaimana tersirat di dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945, merupakan instrumen untuk mendukung 

terselenggaranya fungsi dan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa 

dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia.
1
 

Dalam konteks sistem peradilan pidana, menurut Muladi fungsi hukum 

pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan 

kepentingan kepada individu baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak 

pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat, termasuk saksi, serta hak-hak 

dan kepentingan negara yang diwakili oleh pemerintah.
2
 

Dalam sistem hukum Indonesia kita mengenal dengan apa yang disebut 

hukum pidana, yakni bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di 

Indonesia, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan 

perbuatan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan disertai 

ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang 

                                                           
1
  Alinea IV Pembukaan Undang-undang dasar 1945 Hasil Amandemen.   

2
 Muladi, 1995 (I), Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang, Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro. hal. 129.   
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melanggar apa yang telah diatur di dalamnya.
3
 Hukum Pidana Indonesia, 

berpegang pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain 

yang mengatur secara khusus. Salah satu perbuatan yang diatur dalam KUHP 

adalah tentang penganiayaan. Dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP disebutkan 

sebagai berikut:
4
  

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”  

Kejahatan tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala 

perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh 

bahkan sampai menimbulkan kematian bila kita lihat dari unsur kesalahannya, 

dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan 

(mishandeling), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, pasal 351 s/d 356. 

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut 

“penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak 

perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan 

diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk 

menimbulkan rasa sakit (pijn) atas luka (letsel) pada tubuh orang lain.
5
  

                                                           
3
  Leden Marpaung, 2005. (I) Asas – Teori - Praktek Hukum Pidana. Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 4.   

4  Moeljatno, 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta, Bumi Aksara. hal. 125.  
5
 Makmum Anshory, Pidana Penganiayaan, http://makmum-anshory.blogspot.com/2008/06/pidana-

penganiayaan.html, 17 juni 2008. (3 juni 2011) 

http://makmum-anshory.blogspot.com/2008/06/pidana-penganiayaan.html
http://makmum-anshory.blogspot.com/2008/06/pidana-penganiayaan.html
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Adapula yang memahami penganiayaan adalah “dengan sengaja 

menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam 

surat tuduhan”, sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana 

penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut: 

a. Adanya kesengajaan  

b. Adanya perbuatan 

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: 

1. Rasa sakit pada tubuh 

2. Luka pada tubuh 

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua 

dan ketiga berupa unsur objektif.
6
 

Terjadinya tindak pidana, apapun jenis dan namanya dalam terminologi 

hukum dan sosial, merupakan peristiwa yang di dalamnya terjadi pelanggaran 

oleh seseorang terhadap hak dan kepentingan orang lain yang menyebabkan 

terjadinya kerugian pada pihak korban, baik kerugian yang bersifat materiil – 

kebendaan ataupun kerugian yang bersifat immateriil – non kebendaan.
7
   

Fakta yang terjadi manakala suatu perkara pidana penganiayaan 

diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana, aparat penegak hukum lebih 

banyak memberikan perhatian kepada pihak pelaku tindak pidana, yaitu 

tersangka atau terdakwa. Pusat perhatian aparat penegak hukum seolah-olah 

tercurahkan hanya pada diri tersangka atau terdakwa, sementara diri si korban 

Hak– hak dan kepentingannya justru kurang mendapat perhatian. Bagi aparat 

penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim serta penasihat hukum, seakan-akan 

seluruh persoalan telah selesai bilamana seorang terdakwa telah dapat 

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dikenai pidana penjara atau 

kurungan selama waktu tertentu.  

                                                           
6
 Adami Chazawi, (ed.) 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 

Hal. 10.  
7
  Sudarto, 1990. Hukum Pidana I. Semarang, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP. hal. 12. 
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Aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum, 

seakan-akan seluruh tugasnya telah selesai, manakala seorang pelaku tindak 

pidana telah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan, sementara 

kerugian materiil dan trauma fisik serta psikis yang diderita korban karena 

tindak pidana itu seperti terabaikan begitu saja. Kasus-kasus demikian 

kendatipun secara yuridis formal telah selesai, namun pada hakekatnya 

tidaklah selesai manakala pihak korban memendam perasaan kecewa yang 

sangat mendalam, dan tidak jarang lahir kembali dalam bentuk tindakan balas 

dendam terhadap si pelaku penganiayaan pada kesempatan yang lain, 

sementara pada hakekatnya hukum berfungsi untuk menciptakan rasa keadilan 

di masyarakat.  

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, Keadilan restoratif 

(restorative justice) sebagai pendekatan baru dalam penyelesaian tindak 

pidana, tidak mengabaikan peran formal dari sistem peradilan pidana untuk 

menjatuhkan pidana pada pelaku yang bersalah. Namun lebih dari itu, 

pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) menghendaki penyelesaian 

kasus yang disertai dengan upaya-upaya untuk merestorasi dampak negatif 

yang dialami pihak korban tindak pidana, memulihkan penderitaan yang 

dialami korban, dan bila mungkin dapat dilanjutkan pada upaya rekonsiliasi 

hubungan antara pihak korban dan pihak pelaku tindak pidana. Pendekatan ini 
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membuka kesempatan kepada pihak korban untuk menerima 

pertanggungjawaban dan juga permohonan maaf dari pelaku tindak pidana. 

"Restorative justice" sebagai salah satu usaha untuk mencari 

penyelesaian konflik secara damai diluar pengadilan masih sulit diterapkan. Di 

Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun 

keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum 

nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat 

dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide 

restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana 

dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. 

Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam 

penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara 

juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. 

Ciri yang menonjol dari restorative justice, kejahatan ditempatkan 

sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar 

pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang 

merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana 

yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang 

berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja 

memberikan sanksi. 
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Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang 

diterima dan dijalankan Negara. Munculnya ide restorative justice karena 

proses peradilan belum memberikan keadilan pada korban. Usaha ke arah 

restorative justice sebenarnya sudah ada di lembaga pemasyarakatan, 

meskipun masih belum menonjol. Penerapan itu misalnya, menempatkan masa 

pembinaan sebagai ajang menyetarakan kembali hubungan narapidana dan 

korban. 

Dalam praktiknya di Indonesia dewasa ini, keadilan restoratif 

(restorative justice) dapat diterapkan dalam beberapa bentuk, yaitu:
8
  

1. Musyawarah kelompok keluarga 

Dalam proses ini dibantu oleh pihak-pihak terkait untuk duduk 

bersama untuk berkomunikasi antara pelaku dengan korban dengan 

harapan dapat mencapai sebuah kesepakatan. 

2. Pelayanan di masyarakat 

Pelayanan yang diberikan dalam hal pemulihan dalam rangka 

mewujudkan tatanan kehidupan yang mampu mencegah terjadinya 

tindak pidana. 

 

                                                           
8
 DS Dewi dan Fatahilah A Syukur, 2011,”Mediasi Penal : Penerapan restorative justice di pengadilan 

anak indonesia”, Indie Publhising, Depok. Hal. 40-41. 
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3. Di setiap tahapan sistem peradilan 

Pada setiap tahapan dalam sistem peradilan wajib dilakukan 

musyawarah dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan 

masyarakat. 

Bentuk keadilan restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan 

pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam 

sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, 

pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. 

Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk 

pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (security 

approach).  

Di Indonesia penerapan restorative justice sudah dilakukan pada kasus 

anak berhadapan dengan hukum. Diterbitkanya Surat Keputusan Bersama 

(SKB) tentang penerapan keadilan restoratif (restorative justice) yang di 

tandatangni oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, 

Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak No. 166 A/KMA/SKB/XII/2009; No. 148 

A/A/JA/12/2009, No. B/45/XII/2009, No. M.HH-08 HM.03.02. Tahun 2009, 

No. 10/PRS-2/KPTS/2009, No./Men.PP dan PA/XII/2009 tentang penanganan 

anak yang berhadapan dengan hukum. Dikeluarkannya SKB ini 
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dilatarbelakangi oleh keinginan pihak-pihak tersebut untuk memperbaiki 

situasi dan kondisi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dengan 

menggunakan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya legal justice 

tetapi juga mempertimbangkan social justice dan moral justice.
9
 

Keputusan bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan 

dalam upaya penyelesaian perkara penanganan ABH yang dilakukan secara 

terkoordinasi oleh aparat penegak hukum dan semua pihak terkait. Ruang 

lingkup SKB ini ini mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan 

hukum meliputi penanganan ditingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, 

pengadilan, pembimbingan, pendampingan, pelayanan dan pembinaan 

masyarakat serta penaganan setelah adanya putusan pengadilan.
10

 

Keadilan restoratif menurut SKB ini adalah:
11

 

1. Suatu penyelesaian secara adil; 

2. Melibatkan: 

 Pelaku, 

 Korban, 

 Keluarga mereka, 

 Dan pihak-pihak lain yang terkait dalam suatu tindak 

pidana. 

3. Secara bersama-sama mencari penyelesaian; 

4. Terhadap tindak pidana (tertentu) tersebut dan implikasinya; 

5. Dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. 

 

Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem 

yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. 

                                                           
9
   Ibid. Hal 45.  

10
  Ibid. Hal. 46. 

11
  Ibid. Hal. 30. 
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Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pemidanaan 

restoratif melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam 

menyelesaikan masalah. Disamping itu, menjadikan pelaku tindak pidana 

bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan 

perbuatannya. Pada korban, penekanannya adalah pemulihan kerugian aset, 

derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan. Bagi pelaku 

dan masyarakat, tujuannya adalah pemberian malu agar pelaku tidak 

mengulangi lagi perbuatannya, dan masyarakat pun menerimanya. Dengan 

model restoratif, pelaku tidak perlu masuk penjara kalau kepentingan dan 

kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat pun sudah 

memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya. 

Kontroversi dalam penegakan hukum pidana berdasarkan KUHAP 

sering terjadi, sementara para penegak hukum masih berkutat dalam paradigma 

formalisme, sehingga banyak kasus-kasus yang semestinya dapat diadili 

menjadi menguap begitu saja karena keterbatasan pemikiran tentang 

pelaksanaan penegakan hukum. Padahal tujuan utama dari penegakan hukum 

adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan. Selama aparat penegak hukum 

tidak mengubah pemikiran bahwa tujuan utama dari penegakan hukum pidana 

adalah untuk menwujudkan kebenaran dan keadilan, maka pelaksanaan 

KUHAP akan tetap sering terjadi kontroversi. 



10 

 

Penelitian ini difokuskan pada penyelesaian tindak pidana 

penganiayaan yang diselesaikan melalui restorative justice. Karena tindak 

pidana penganiayaan dilakukan secara spontanitas dari pihak pelaku kepada 

korban, tidak ada niatan dari pelaku untuk melakukan tindak pidana 

penganiayaan. Faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana penganiayaan 

ini biasanya karena salah paham atau pengaruh minuman keras yang berujung 

pada penganiayaan. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penulisan skripsi dengan judul: “Analisa Restorative Justice 

Sebagai Alternatif Model Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan“ 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana restorative justice ditinjau dari persepektif tujuan pemidanaan 

dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan? 

2. Apa kriteria jenis tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan melalui 

restorative justice? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui restorative justice ditinjau dari persepektif tujuan 

pemidanaan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan. 
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2. Untuk mengetahui kriteria jenis Tindak Pidana Penganiayaan  yang dapat 

diselesaikan melalui restorative justice. 

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Dari sisi akademis kegunaan penelitian di samping berguna bagi 

pengembangan ilmu penulis juga dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti 

yang akan datang. Pentingnya hasil penelitian ini bagi peneliti-peneliti 

yang akan datang terutama terletak pada sisi ketersediaan data awal, 

karakteristik termasuk masalah-masalah yang belum mendapatkan analisis 

yang fokus. Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk 

melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wacana keilmuan 

mahasisiwa sebagai civitas akademik yang dituntut untuk bisa mengkaji 

dan menggali sesuatu hal yang baru. 

b. Penulisan ini diharapkan menjadi bahan pemikiran mengenai praktik 

hukum yang perlu diaplikasikan dalam permasalahan restorative justice 

sebagai alternatif model penyelesaian tindak pidana penganiayaan. 

Secara praktis penelitian ini berguna bagi informasi dan sekaligus 

solusi yang ditawarkan kepada pihak yang berkepentingan. 
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E. Metode Penulisan 

1. Pendekatan 

Di dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan “Normatif 

Legal Research” yakni penulisan yang mengedepankan pada pendekatan 

yuridis normatif. Penulisan ini dimaksudkan untuk menggambarkan 

sedetail mungkin tentang norma-norma yang berlaku dalam hukum pidana 

memandang kedudukan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

penganiayaan. 

2. Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer
12

 : yaitu bahan hukum yang diperoleh dari 

hukum positif atau hukum berasal dari perundang-undangan (Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana) yang berlaku di Indonesia. Khususnya 

yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis mengenai 

tindak pidana penganiayaan diselesaikan melalui restorative justice. 

b. Bahan Hukum Sekunder
13

 : yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-

buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, 

jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana yang berkaitan dengan topik 

khususnya tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui 

restorative justice.  

                                                           
12

 Johnny ibrahim, 2010 (cetakan ketiga), Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia 

Publishing, Malang. Hal. 294.  
13

 Ibid. Hal. 296. 
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c. Bahan Hukum Tersier
14

 : yaitu bahan hukum yang memberikan 

pentunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder dari Pustaka, Internet, kamus hukum, dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum. 

a. Kepustakaan 

Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari 

berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta diterbitkan dalam 

penulisan. Kepustakaan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah 

berupa buku-buku ilmu hukum, artikel hukum, karya ilmiah hukum, 

jurnal hukum, media cetak dan/ media elektronik yang berkaitan 

langsung dengan permasalahan dalam penulisan ini. 

b. Dokumentasi  

Yaitu pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan dokumen-

dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang ditulis di luar dari 

data pustaka melalui studi website/ penelusuran melalui internet, guna 

untuk menunjang dan melengkapi data-data yang diperlukan yang 

berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis. 

4. Analisa Bahan Hukum  

Teknik analisa bahan hukum adalah tahap yang penting dalam 

menentukan suatu penulisan. Analisa bahan hukum disini menggunakan 

diskriptif kualitatif dengan dibarengi interprestasi hukum. Inteprestasi 

                                                           
14

 Ibid. 
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hukum yang digunakan yaitu Metode Interpretasi secara Sosiologis yaitu 

makna Undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan 

artinya peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan 

situasi sosial yang baru. Ketentuan Undang-undang yang sudah tidak sesuai 

lagi disesuaikan dengan keadaan sekarang untuk 

memecahkan/menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat. 

Peraturan yang lama dibuat aktual.
15

 Adapun bahan hukum yang diperoleh 

dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan 

artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, 

sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa teknik anlisa bahan hukum 

dilakukan secara dedukatif yakni menarik kesimpulan dari suatu 

permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret yang 

dihadapi.     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Marwan Mas, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor. Hal. 172. 
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F. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, sistematika penulisannya 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan ini menguraikan tentang : 

A. Latar Belakang; 

B. Rumusan Masalah; 

C. Tujuan Penulisan; 

D. Manfaat Penulisan; 

E. Metode Penulisan; 

F. Sistematika Penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis memuat tentang : 

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana; 

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan; 

C. Tinjauan Umum Mengenai Restorative Justice (Keadilan 

Restoratif); 

D. Tinjauan Umum Mengenai Tujuan dan Fungsi Pemidanaan. 

E. Tinjauan umum mengenai Alternative Dispute Resolution (ADR) 

BAB III PEMBAHASAN 

Memuat uraian tentang: 
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A. Restorative justice ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan dalam 

penyelesaian tindak pidana penganiayaan dan;  

B. Kriteria jenis tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan 

melalui restorative justice.  

BAB IV PENUTUP 

Penutup yang berisi tentang : 

A. Kesimpulan. 

B. Saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


