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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka Penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1.   Mengenai penerapan keadilan restoratif dalam proses pemeriksaan 

terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum Pidana: 

a. Ide keadilan restoratif di dalam Undang-Undang SPPA 

diimplementasikan dengan cara menerapkan prinsip Diversi yakni  

dengan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses 

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tahapan-

tahapan penerapan keadilan restoratif dalam proses pemeriksaan 

terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum Pidana di 

Polrestabes Semarang dibagi menjadi tiga tahap antara lain pra 

mediasi, mediasi, dan pasca mediasi. Penerapan keadilan restoratif 

menekankan pada manfaat bagi masa depan anak daripada 

pembalasan. Walaupun masih terdapat perbedaan pandangan di 

antara personil di unit PPA yang menerapkan ide keadilan restoratif 

ini, pada umumnya telah diperoleh pemahaman bahwa menjauhkan 

anak dari proses peradilan pidana formal menjadi suatu hal yang 

penting, karena merupakan bagian dari upaya perlindungan hak 

asasi anak.  

b. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh 

Unit PPA SAT RESKRIM POLRESTABES Semarang, rata-rata 
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pertahunnya mencapai 10 kasus, dengan usia anak yang berkonflik 

dengan hukum pidana antara 12 tahun sampai 17 tahun. Tercatat 

ada 28 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, ditangani 

oleh Unit PPA SAT RESKRIM POLRESTABES SEMARANG 

sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, dimana 16 kasus telah 

berhasil selesai dengan pendekatan restoratif dengan upaya diversi 

sedangkan sisanya diselesaikan melalui proses 

lanjutan/persidangan.  

2.   Hambatan yang ditemui dalam menangani perkara anak yang berhadapan 

dengan hukum pidana dengan mengedepankan pendekatan keadilan 

restoratif adalah tidak sebandingnya jumlah personil dengan perkara-

perkara yang semakin meningkat, perbedaan pandangan diantara para 

pelaksana yang menerapkan pendekatan keadilan restoratif ini, pihak 

korban sulit menerima dan memaafkan pelaku, serta kurangnya peran 

serta masyarakat dalam penyelesaian masalah tindak pidana dimana 

masyarakat masih beranggapan bahwa terhadap setiap perkara harus 

selalu dijatuhi pidana penjara.   

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Penulis sehubungan dengan 

permasalahan yang diangkat adalah: 

1. Mendorong Pemerintah untuk lebih proaktif mengadakan  pelatihan teknis 

mengenai peradilan anak bagi aparat penegak hukum khususnya yang 

menangani perkara anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, agar tercipta keselarasan 
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pemahaman sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam pemikiran ataupun 

penafsiran khususnya mengenai pendekatan keadilan restoratif.  

2. Mendorong Pemerintah untuk memberikan pemahaman/sosialisasi kepada 

masyarakat agar dapat berperan aktif dan merubah cara pandang atau 

pemikiran bahwasanya setiap perilaku yang menyimpang dari sebuah 

aturan (tindak pidana kejahatan) tidak melulu harus bermuara kepada 

pembalasan yaitu berupa penjara, namun dapat diselesaikan melalui proses 

perdamaian secara kekeluargaan terlebih dulu atau dengan menerapkan 

diversi dan keadilan restoratif.  
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