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KATA PENGANTAR 

 

Pendekatan penafsiran formalisme yang sekarang menjad senjata utama 

kaum fositivesme hukum tidak mempunya landasan yang memadai, kecuali 

penampakan formai dari teks itu sendiri. Bahkan dari model penafsiran kaum 

positivis telah melanggengkan relasi otoritas (formal), khususnya antara teks dan 

penafsiran terhadap hukum tertulis. Salah satu yang nyata dalam penafsiran 

hukum positivis adalah asas kesamaan dihadapan hukum (equaliy before the law) 

bahwasannya hukum dalam implementasinya tidak membeda – bedakan objek 

yang diatur dalam hukum tertulis. Keadaan yang tidak dapat dijelaskan oleh kaum 

positivis adalah terdapatnya perbedaan perlakukan hukum tertulis kepada objek 

hukum yang diaturnya. 

Dengan demikian pendekatan penegakan hukum terhadap anak yang 

berkonflk dengan hukum adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan 

undang – undang semata. Oleh karena itu terobosan dalam Undang – Undang R.I 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membawa 

perubahan dalam penegakan hukum khususnya tentang tindak pidana anak. 

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan semesta alam, Allah SWT, atas 

rahmat dan perkenan-Nya tesis ini bisa dirampungkan. Kebenaran miliknya dan 

kekeliruan milik penulis, karena kebodohan, kelalaian bukan monopoli segelintir 

orang tetapi bisa menimpa semua orang dan golongan (apapun pangkat dan 

statusnya). 
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Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada 

semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan 

Tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan Tesis ini bermanfaat bagi 

penulis, para pembaca dan almamater. Baik dan tidak baik hanya sebagai hiasan 
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