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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Melihat penjelasan dari bab 1, 2, dan 3 penulis menarik 

kesimpulan, bahwa adanya teori Restorative Justice sangatlah berdampak 

positif dengan memperhatikan tujuan, prinsip, dan karakteristik teori 

Restorative Justice.  

Putusan Mahkamah Agung yang memberikan syarat tambahan 

menjatuhkan pidana percobaan dengan membebani kepada Terdakwa 

untuk membayar lunas uang yang digelapkan kepada korban yaitu Arifin 

Terah, merefleksikan adanya perhatian hakim terhadap kepentingan 

korban sehingga dari putusan Mahkamah Agung inilah konsepnya adalah 

Restorative Justice. Pelaksanaan teori Restorative Justice dalam sistem 

peradilan pidana jarang sekali digunakan, pelaksanaan teori Restorative 

Justice dalam putusan ini dapat menjadi patokan untuk para hakim dalam 

memberikan putusan yang lebih adil di dalam masyarakat dengan 

mengacu pada Undang-undang Kekuasaaan Kehakiman. 

Teori Restorative Justice dapat pula diterapkan dalam kasus Anak. 

Dengan diterapkannya teori Restorative Justice dalam kasus Anak, maka 

Anak dapat terbebas dalam hukuman penjara, sehingga mental Anak 

tidak menjadi terbebani, tujuannya agar dalam lapas Anak tidak menjadi 
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penuh dan Anak tidak menjadi lebih nakal selepas keluar dari lapas 

akibat interaksi sesama Anak dalam lapas. 

2. Saran 

1. Mengacu pada Kesimpulan, menurut Penulis adanya teori Restorative 

Justice maka hakim dapat memerhatikan suatu kondisi tertentu yang 

dapat menempatkan keadilan restoratif sebagai nilai dasar yang 

dipakai dalam merespons suatu perkara pidana. Hal ini diisyaratkan 

adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan korban dan 

pelaku dan juga memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara 

pidana tersebut dalam masyarakat. Oleh karena itu, teori Restorative 

Justice dapat diterapkan di Indonesia dengan baik dengan 

memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat dan juga adanya 

kepastian hukum. 

2. Adanya teori Restorative Justice maka  Restorative Justice dapat 

dimasukkan ke Rancangan KUHP yang baru. Untuk dapat 

mengakomodir semua kepentingan terutama kepentingan korban 

tindak pidana yang memang sebagai pihak yang dirugikan, dan juga 

untuk dapat mengubah sifat dan sikap pelaku tindak pidana sehingga 

tidak melakukan tindak pidana lagi, dan masyarakat menjadi tenang 

dan juga tidak banyak yang melakukan tindak pidana lagi. Tujuan 

peradilan tindak pidana menjadi tercapai sehingga berkurang pula 

perkara yang masuk ke Mahkamah Agung baik perkara kasasi 

maupun peninjauan kembali. 
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