
 

 

 

 

 

V.  PENUTUP   

 

 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan pembahasan seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil 

suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut : 

1. Perlunya penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan perkara 

pidana anak dimaknai sebagai suatu proses penyelesaian dimana semua pihak 

yang terlibat dalam pelanggaran hukum tertentu berkumpul bersama untuk 

memutuskan secara kolektif cara mengatasi konsekwensi pelanggaran dan 

implikasinya dimasa mendatang. Dalam konteks ini upaya penyelesaian lebih 

difokuskan pada pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan akibat 

pelanggaran tersebut, bukan pembalasan bagi pelaku. Selain itu, keadilan 

restoratif dapat memberikan kesempatan untuk rekonsiliasi hubungan antar 

individu dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana. 

2. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung menerapkan keadilan 

restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak di Bandar 

Lampung salah satunya dengan diversi. Diversi dan Restorative Justice 

adalah suatu perkembangan terhadap penyelesaian perkara anak dengan jalan 

mengalihkan suatu proses peradilan formal menjadi proses yang tidak formal 

untuk menghindari trauma dan stigmatisasi bagi anak selam dalam sistem 
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peradilan. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 

terhadap semua pihak sehingga tercapai keadilan. 

3. Hambatan penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan perkara 

pidana anak di Polresta Bandar Lampung meliputi : 

a. Tidak adanya payung hukum yang mengatur dan menjadi landasan 

legitimasi serta tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal-

prosedural dalam mengambil keputusan pada proses penyidikan apakah 

berdasarkan konsep keadilan restoratif atau konsep/pendekatan lain yang 

bersesuaian dengan aliran sociological jurisprudence. 

b. Kekhawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan 

atau atasan penyidik dan dipermasalahkan pada pengawasan dan 

pemeriksaan oleh institusi pengawas dan pemeriksa internal Polri yang 

menggunakan parameter formal prosedural. 

c. Tidak semua pihak yang bersengketa memiliki itikad baik untuk 

menyelesaikan masalah di luar pengadilan melalui proses mediasi. Hal 

ini disebabkan adanya motif/unsur tertentu seperti balas dendam, 

kebencian, dan keinginan melihat pihak lain menderita sehingga 

menyulitkan proses damai. 

 

B. Saran 

 

 

1. Hendaknya semua pihak yang bersengketa pada perkara pidana anak 

memiliki itikad baik yang sama untuk menyelesaikan masalah di luar 

pengadilan melalui penerapan keadilan restoratif demi menjamin masa depan 

anak sebagai generasi penerus bangsa. 
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2. Hendaknya dasar legitimasi mengenai adanya pengaturan tindakan lain yang 

dapat dilakukan oleh penyidik dapat digunakan oleh penyidik dalam setiap 

proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum sambil menunggu 

berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak agar proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum 

sesuai dengan prinsip peradilan anak tersebut berjalan sesuai dengan tujuan 

yang dicita-citakan.  

3. Hendaknya dalam konteks pembaruan hukum pidana, penggunaan kebijakan 

penal saat ini dalam penanganan proses anak yang bermasalah dengan hukum 

haruslah dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan stigmatisasi 

bagi anak, oleh karena itu dari perspektif ius constituendum diperlukan pula 

penggunaan kebijakan non-penal. Kebijakan non penal melalui diversi dalam 

dalam proses anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan dukungan 

adanya pengaturan hukum positif secara jelas sehingga aparat penegak hukum 

dalam pelaksanaannya memiliki pegangan yuridis yang jelas. Kebijakan 

tersebut sangat perlu diupayakan untuk mencegah stigmatisasi yang kerap 

terjadi apabila anak diproses melalui sistem peradilan pidana anak.  

 


