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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

1. Dalam hal Sistim Peradilan Pidana  dianggap  seringkali memperlakukan 

anak bukan sebagai subyek yang perlu mendapatkan perlindungan tetapi  

dianggap  sebagai  obyek  yang  diperlakukan  seperti  pelaku  dewasa.  

Selama  ini  sistem  peradilan  pidana  anak  di  Indonesia  masih  bersifat  

retributif,  pelaku  dan  korban  bertindak  secara  pasif,  negara  yang 

bertindak aktif. Dengan  adanya  Restorative Justice  maka  disini  pelaku  

dan  korban  bertindak secara aktif mencari  jalan terbaik dan 

menguntungkan para pihak. Terdapat beberapa  konvensi  internasional,  

peraturan  perundang- undangan,  Surat KAPOLRI,  Surat  Jaksa  Agung,  

serta  Surat  Mahkamah  Agung  yang melakukan  penerapan  restorative  

justice.  

2. Dalam kasus konkrit,  penerapan  restorative  justice   yang  dilakukan 

aparat  penegak  hukum  kepolisian  masih  terbatas  pada  perkara  dengan 

pelaku  anak  yang  sifat  perbuatan  dan  akibatnya  ringan,  sedangkan  

untuk  tindak pidana  yang  sifat  perbuatan  dan  akibatnya berat tetap 

dilanjutkan ke  proses penuntutan  hingga  persidangan,  namun  dalam  

penyelesaiannya  tetap  mengacu  pada  pendekatan  restorative  justice. 
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4.2  Saran 

1. Penerapan  restorative  justice  dalam menangani anak yang berhadapan 

dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana, selama ini 

masih belum memiliki dasar hukum yang kuat karena hanya mendasarkan 

pada konvensi internasional dan kebijakan institusional sehingga masih ada 

keraguan aparat penegak hukum untuk menerapkan  restorative  justice. 

Oleh karena itu untuk disarankan melakukan suatu pembaharuan terhadap 

UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur secara 

tegas adanya ketentuan penerapan restorative  justice dengan memberikan 

kriteria pelaku dan katagori tindak pidana tertentu yang dapat dilakukan 

pendekatan dengan penerapan  restorative  justice. 

2. Akhir- akhir ini tuntutan masyarakat untuk menerapkan  restorative  justice 

dalam menangani anak pelaku  tindak  pidana semakin gencar,  tetapi masih 

terjadi  keengananan aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan 

restorasi, dikarenakan UU yang mengatur belum ada.  Sementara menunggu 

revisi undang-undang memakan waktu yang lama. Oleh karena itu 

disarankan  kepada aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, 

Kejaksaan, Pengadilan melaksanakan penerapan  restorative  justice  yang 

didasarkan pada surat atau keputusan yang   sudah  dikeluarkan.  
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