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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang hendak dikehendaki oleh Penulis ialah bahwa pengaturan 

diversi dalam UU SPPA seharusnya mencerminkan adanya diskresi bagi aparat 

penegak hukum berdasarkan perspektif kepentingan terbaik anak. Diskresi yang 

seharusnya diberikan dalam UU SPPA juga telah dikemukakan pada aturan The 

Beijing Rules yang memberikan kewenangan diskresi bagi aparat penegak hukum 

untuk menyelesaikan perkara tindak pidana anak melalui diversi dalam Rule 6.1, 

11.2 dan 17.4 The Beijing Rules. 

Diskresi yang diberikan bagi aparat penegak hukum pada The Beijing Rules 

perlu untuk diakomodasikan pada UU SPPA. Dasar pertimbangannya adalah 

bahwa The Beijing Rules merupakan istrumen internasional yang telah diadopsi 

oleh PBB sehingga Indonesia yang merupakan negara peserta PBB perlu untuk 

mengakomodasikan peraturan yang menangani masalah anak yang berhadapan 

dengan hukum untuk menjadi acuan dalam rangka menyusun peraturan nasional. 

Kedua, adanya pemberian diskresi bagi aparat penegak hukum menimalisir bahwa 

anak yang berhadapan dengan hukum tidak diproses ke dalam sistem peradilan 

pidana anak dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik anak. 

Diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum telah tertuang pada 

masing-masing ketentuan peraturan perundang-undangannya. Namun, pengaturan 

diskresi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ini masih bersifat umum, 
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sedangkan untuk masalah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ini 

diperlukan suatu penanganan yang khusus karena anak merupakan golongan yang 

rentan terhadap situasi tertentu. Golongan yang rentan terhadapa situasi tertentu 

ini dapat dideskripsikan ketika seorang anak yang melakukan perbuatan pidana, ia 

belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dikarenakan 

ia belum bisa memahami konsekuensi dari perbuatannya. Sehingga dengan 

adanya diskresi yang diberikan pada UU SPPA, maka mengacu pada asas lex 

specialis derogat legi generali 

 

B. Saran 

 

Berikut ini saran yang diberikan oleh Penulis dalam penelitian hukum, 

yaitu: 

1. Diperlukan amandemen dalam Pasal 9 ayat (2) UU SPPA agar Pasal ini 

tidak menimbulkan kewenangan yang besar bagi salah satu pihak namun 

menikberatkan pada keadilan bagi para pihak dan juga pada beberapa ketentuan 

dengan mengacu pada The Beijing Rules yang mana salah satunya memberikan 

diskresi bagi aparat penegak hukum. 

2. Diperlukan amandemen terhadap keselarasan norma pada UU SPPA 

dengan PP No. 65 Tahun 2015 dengan memberikan diskresi bagi aparat penegak 

hukum agar kepentingan terbaik anak dapat terwujud dengan baik. 

3. Bagi aparat penegak hukum dalam melakukan diversi sebaiknya prinsip 

kepentingan terbaik utama menjadi pertimbangan utama dalam pembuatan 

keputusan terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta 
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diperlukan pelatihan yang khusus dalam menangani perkara tindak pidana anak 

melalui diversi. 

 

 

 

 

 

 


