
BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan berdasarkan Undang-Undang No. 3 

tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal yang melakukan tindak 

pidana berpotensi untuk dipidana dan konsekuensinya dimasukan kedalam 

Lembaga Pemasyarakatan Anak. Namun setelah diberlakukannya Diversi 

dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep anak nakal diganti dengan 

konsep anak yang berkonflik dengan Hukum. Konsekuensi lainnya 

Perlindungan Hukum terhadap anak menjadi lebih baik dengan 

diperkenalkannya konsep diversi yang memungkinkan seorang anak tidak 

dimasukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (yang sekarang 

diganti menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Bahkan melalui 

diversi, perkara anak tidak ditindaklanjuti dalam proses pidana anak. 

Diversi yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 

diimplementasikan berdasarkan landasan restorative justice yang sangat 

memperhatikan hak-hak anak, mengingat Lembaga Pemasyarakatan tidak 

menjadikan anak semakin baik karena diantara mereka berpotensi untuk 

saling mempelajari pelanggaran-pelanggaran hukum yang pernah mereka 

lakukan. Dengan sifat anak yang serba tahu (coriousty), mereka akhirnya 

menjadi lebih mengerti mekanisme melakukan tindak pidana. Sehingga 
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setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka berpotensi 

melakukan pengulangan kembali. Dengan cara demikian setiap tindak 

pidana yang melibatkan anak dapat diproses dengan pendekatan 

restorative justice sehingga menjauhkan anak dari proses hukum 

formal/pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan 

stigmasasi serta dampak buruk lainnya sebagai ekses penegakan hukum. 

Penahanan terhadap anak hanya dilakukan ketika sudah tidak ada jalan lain 

dan merupakan langkah terakhir (ultimum remidium). 

4.1.2 Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 memberikan suatu pengaturan 

bahwa tidak semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak 

bisa diselesaikan melalui diversi karena ada syarat tertentu yang sudah 

diatur. Salah satu syarat menurut Pasal 7 Undang-Undang tersebut adalah 

bahwa anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (recidive), baik 

sejenis maupun tidak sejenis, tidak berhak mendapatkan diversi. 

 

4.2   Saran 

1. Aparat penegak hukum diharapkan dapat bertindak adil dalam 

penyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, karena 

selama ini aparat masih dinilai lambat dan tidak adil oleh masyarakat 

dalam penanganan pelaku anak. Misalnyanya, saat pelaku anak 

tersebut adalah anak artis ataupun anak pejabat maka aparat dengan 

diskresinya bisa segera menyelesaikan kasus tersebut dengan jalur 

informal yaitu diversi. Berbeda apabila pelaku anak tersebut adalah 
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anak biasa. Aparat seharusnya berlaku adil dan tegas menjalankan 

kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,  

tanpa memihak dan memperhatikan identitas diri anak yang terlibat. 

Oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam menjalankan 

kewenangannya tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum 

yang diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 

2. Anak yang berkonflik dengan hukum jangan dianggap sebagai 

penjahat, tapi harus dilihat sebagai anak yang memerlukan bantuan 

hukum, serta menghindari proses pelabelan atau stigma yang dapat 

mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut secara psikis, fisik dan 

sosial untuk kepentingan masa depan anak yang lebih baik. 

Karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak berbeda 

dengan yang dilakukan oleh orang dewasa, mengingat seringkali 

seorang anak belum menyadari sepenuhnya apa yang diperbuat. 

Bahkan terkadang seorang anak belum tentu menyadari kesalahan  

dan akibat dari  perbuatan yang dilakukannya termasuk kualifikasi 

tindak pidana yang dilarang Undang-Undang. Oleh karena itu, Pasal 7 

ayat 2 yang mengatur pelarangan diterapkannya diversi untuk anak 

yang melakukan pengulangan tindak pidana baik sejenis maupun tidak 

sejenis ataupun yang pernah mendapatkan diversi seharusnya ditinjau 

kembali (revisi). Untuk Peraturan Pemerintah yang berdasarkan pada 

Pasal 15 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana 
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Anak sebelum diterbitkan maka harus mengatur tentang pengulangan 

tindak pidana dan memasukan pokok pembahasan juga tentang 

pengaturan pelaksanaan diversi terkait anak yang melakukan 

pengulangan tindak pidana, karena mengingat pada Undang-Undang 

ini tidak diatur secara jelas bagaimana pengaturan recidive dalam 

sistem peradilan pidana anak yang baru diberlakukan. Sebelum Pasal 

tersebut direvisi diharapkan Polisi menggunakan sarana diskresi yang 

diatur dalam Undang-Undang Kepolisian untuk menangani anak yang 

melakukan pengulangan tindak pidana agar terjamin perlindungan 

hukum bagi anak tersebut. Hal ini juga terkait dengan ketentuan 

mengenai asas in dubio pro reo yang artinya ketentuan yang 

meringankan tersangka, asas ini yang menyatakan jika terjadi keragu-

raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan 

hal yang menguntungkan bagi Terdakwa. 
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