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Ringkasan 
Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan 
masyarakat. Dalam Sistem peradilan pidana selama ini lebih berorientasi pada pelaku dan 
kurang memperhatikan hak - hak dan perlindungan bagi korban. Paradigma keadilan 
restoratif telah menggeser pandangan konvensional terhadap kejahatan, dari pelanggaran 
norma yang menimbulkan kerugian, beralih ke individu sebagai korban  yang terkena dampak 
kejahatan; dari pemidanaan dan penjatuhan nestapa, beralih ke perbaikan kerugian. 
Pemulihan kerugian merupakan komponen utama paradigma keadilan restoratif. Rumusan 
masalahnya adalah bagaimanakah keadilan restoratif  dalam sistem peradilan pidana anak 
sebagai upaya perlindungan bagi anak korban kejahatan ? 
Dalam sistem peradilan pidana anak saat ini keadilan resoratif merupakan salah satu upaya 
dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kejahatan, yaitu memberikan perlakuan 
yang adil bagi anak sebagai korban. 

Kata Kunci:  Keadilan restoratif, sistem peradilan pidana anak, anak, korban 

 

I. Pendahuluan 

Setiap kali terjadi peristiwa kejahatan hampir tidak dapat dipisahkan dari adanya korban 
kejahatan. Tentang korban kejahatan ini, banyak orang berpendapat bahwa peran korban 
kejahatan dalam suatuperistiwa kejahatan adalah sebagai penderita semata. Namun demikian, 
yang banyak orang tidak ketahui adalah bahwa korban kejahatan dapat juga berperan bagi 
terjadinya kejahatan. Sebagai upaya untuk memahami kejahatan secara obyektif, penelitian 
kejahatan juga harus meliputi penelitian terhadap korban kejahatan untuk mengetahui 
bagaimana pola hubungan antara keduanya terjadi. 

Sejak awal perkembangannya, dalam dunia kriminologi masalah peran dan kedudukan 
korban kejahatan yaitu dimulainya penelitian sistematis terhadap korban kejahatan, maka 
penelitian kriminologi terhadap gejala kejahatan menjadi lebih obyektif dan memperoleh 
keseimbangan pembelajaran. Viktimologi dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah yang 
mempelajari kedudukan dan peranan korban kejahatan dalam peristiwa kejahatan, dalam hukum 
dan dalam masyarakat. Melalui viktimologi maka penelitian kejahatan dalam kriminologi yang 
semula cenderung berpusat pada masalah hukum, telah menjadi semakin luas wawasannya dan 
melihat gejala kejahatan sebagai masalah yang kompleks yang menyangkut aspek sosial, budaya, 
politik, ekonomi masyarakat, dan berkaitan dengan masalah emosional, rasional, insidental, dan 
situasional. 

Dalam kehidupan praktis dunia hukum, yang sebelumnya tidak memberi tempat pada 
korban kejahatan dalam hukum, dengan perkembangan penelitian viktimologi juga mulai 
memberi perhatian. Perhatian terhadap korban kejahatan dalam hukum ini dipelopori oleh 
Margery Fry, seorang pembaharu hukum dari Inggris, yang pada tahun 1955 menuntut 
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perlindungan kepentingan korban kejahatan yang lebih baik. Meskipun usaha pembaharuan 
kedudukan hukum korban kejahatan dipelopori oleh orang Inggris, namun negara pertama yang 
membuat peraturan perundangan yang memberikan kompensasi keuangan terhadap korban 
kejahatan atau terhadap ahli warisnya adalah New Zealand pada tahun 1963. Semenjak itu banyak 
negara lain yang mengikuti langkah New Zealand, misalnya California pada tahun 1965, New York 
1966, Hawai 1967, Massachusetts 1967, Maryland 1968, Nevada 1969, dan New Jersey 1971. 
"sekarang sudah tidak terhitung lagi negara yang membuat peraturan perundangan yang 
memberikan kompensasi keuangan terhadap korban kejahatan, baik secara langsung maupun 
melalui sistem asuransi (Drapkin, Vlano, 1974:xii). 
 

II. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah keadilan restoratif  dalam sistem peradilan 
pidana anak sebagai upaya perlindungan bagi anak korban kejahatan ? 
 

 

III. Pembahasan 

Dalam sistem peradilan pidana anak, bagi pelaku anak akan mengalami suatu proses yang 
diawali dengan penyidikan, penuntutan serta putusan di pengadilan yang dapat   menimbulkan 
dampak psikologis yang merugikan bagi anak. Mereka akan mengalami tekanan dan stigmatisasi 
selama menjalani proses peradilan, maka berdasarkan hal tersebut segala aktivitas yang dilakukan 
dalam rangka peradilan anak apakah itu oleh polisi, jaksa, hakim atau pejabat lain, harus 
didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.1  Namun 
pemeriksaan bagi koban juga akan menimbulkan kondisi traumatis serta suasana yang penuh 
dengan tekanan akan menjadi pengalaman buruk bagi anak yang akan membekas, terekam dalam 
ingatan selama perjalanan hidupnya.  

Keberadaan anak-anak sebagai korban dalam sistem peradilan pidana anak menempatkan 
anak-anak pada posisi yang rentan pada kondisi traumatis tersebut. Dalam perspektif Konvensi 
Hak Anak, anak sebagai korban dikategorikan sebagai anak yang membutuhkan perlindungan 
khusus (children in need of special protection). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini 
sebagai “children in especially difficult circumstances”. Berdasarkan kondisi tersebut, maka 
keadilan restoratif dibutuhkan sebagai suatu bentuk penanganan bagi anak sebagai korban . 

Restorative Justice adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian dan 
hubungan yang rusak disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian 
dan hubungan  ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua 
stakeholder (yang berkepentingan).2 Tindakan-tindakan dan program yang merefleksikan  tujuan-
tujuan restoratif akan dapat menyelesaikan kejahatan dengan cara :  

a.   Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kerugian, 
b.  Melibatkan semua stakeholder dan 
c.   Merubah hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah mereka dalam 

mengatasi kejahatan. 3 
Menurut David Fogel, Restorative Justice Model diajukan kaum Abolisionis yang 

menganggap bahwa sistem peradilan pidana bermasalah atau cacat struktural sehingga harus 
diubah dasar-dasar struktur dari sistem tersebut. Analisis paham Abolisionis menurut Brants dan 
Silvis lebih banyak ditujukan terhadap kegagalan sistem peradilan pidana di bandingkan terhadap 
keberhasilannya.4 Tindak pidana yang dilakukan anak adalah suatu pelanggaran terhadap 

 
1  Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni,  hlm. 140  
2  Muladi, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm .125 
3  Ibid 
4  Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensionalisme dan Abolisionisme, Bandung : 

Binacipta, hlm.101. 
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manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat 
segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam 
mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati.5  

Keadilan restoratif yaitu suatu proses yang melibatkan semua pihak yang berperkara dalam 
suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana mengganti 
akibatnya di masa yang akan datang. Pelaksanaan keadilan restoratif  dapat dilakukan melalui 
kegiatan-kegiatan seperti : mediasi korban dengan pelaku/pelanggar, musyawarah kelompok 
keluarga, di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun bagi pelaku. Keadilan 
restoratif dilaksanakan agar: 

a.   Anak pelaku tindak pidana  didorong untuk bertanggungjawab secara aktif: 
b. Anak pelaku tindak pidana diharapkan untuk menunjukkan empati dan menolong 

memperbaiki kerugian dan tidak hanya difokuskan pada penghukuman; 
c.   Stigma (cap jahat) pada anak dapat terhapuskan; 
d. Anak pelaku tindak pidana diharapkan untuk meminta maaf dan agar mempunyai rasa 

penyesalan; 
e.   Pelaksanaan peradilan anak restoratif bertujuan untuk mencari untuk memperbaiki, 

rekonsiliasi dan menentramkan hati.6 
Konsep-konsep tersebut  merupakan bagian dari prinsip-prinsip  Restorative Justice yang 

dituangkan dalam Declaration of Basic Principles of Justice of Crime and Abuse of Power, 1985. 
Prinsip-prinsip Dasar Restorative Justice tersebut kemudian dikembangkan oleh The UN 
Commission on Crime Prevention and Criminal Justice sebagai panduan Internasional bagi negara-
negara yang menjalankan program restorative justice.  Perlindungan bagi anak yang berkonflik 
dengan hukum telah diatur dalam beberapa instrumen hukum internasional antara lain adalah 
Peraturan Minimun Standar PBB tentang Administrasi Peradilan Bagi Anak (“Beijing Rules”) yang 
disahkan melalui Resolusi Majelis PBB Nomor 43 / 33 Tanggal 29 Nopember 1985 dan Pedoman 
PBB dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (“Riyadh Guidelines”) yang disahkan dan 
dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/112 tanggal 14 Desember 1990, dengan 
penegasan bahwa resolusi PBB merupakan standard minimum bagi perlindungan anak dari 
semua bentuk perampasan kemerdekaan yang berlandaskan pada hak-hak asasi manusia dan 
menghindarkan anak dari efek sampingan semua bentuk penahanan demi tercapainya 
pengintegrasian anak ke dalam masyarakat.  

Keadilan  restoratif muncul dikarenakan adanya anggapan bahwa reaksi terhadap perilaku 
delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan antara korban, 
pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani 
apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses 
peradilan, dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem 
peradilan anak.7 Kondisi anak baik sebagai pelaku maupun sebagai perlu mendapatkan 
penanganan sebaik baiknya karena kondisi mereka sebagai anak. Aspek psikhis dalam 
perkembangannya menjadi memebutuhkan kondisi yang layak dalam tumbuh kembang mereka 
menjadi anak dewasa. Keterlibatan aparat penegak hukum negara diharapkan dapat memahami 
kondisi tersebut dan memfasilitasi bagi para pihak yang bersengketa sehingga proses dalam 
sistem peradilan dapat diminimalisir proses stigma maupun labeling dengan mengedepankan 
proses diversi dengan keadilan restoratif. 

Tinjauan secara Kriminologis telah meragukan peranan Sistem Peradilan Pidana pada 
umumnya dan Sistem Peradilan Anak pada khususnya karena pada kondisi tertentu proses yaang 
dialami dan yang terjadi dalam peradilan membuat pelaku delinkuensi anak semakin parah 

 
5  Apong Herlina dkk, Perlindungan terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi, 

Jakarta : Polri dan Unicef, 2004. 
6  Ibid 
7  Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak, Jakarta: Gramedia , hlm .203 



156  Prosiding Seminar Nasional 
Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal 
Tegal, 22-24 November 2019 
ISBN: 978-623-93116-0-5 

 

2020 @APVI_Press 

kedudukan sosialnya,8 sehingga perlu dilakukan suatu studi yang fokusnya pada upaya penemuan 
bentuk-bentuk konkret langkah-langkah  dalam penanggulangan delinkuensi anak yang kondusif 
dengan kondisi sosio-kultural masyarakat di tempat terjadinya delinkuensi anak.  

Keadilan restoratif  diharapkan dapat meminimalisir dampak proses peradilan pidana 
terhadap anak karena lebih menekankan pada resolusi konflik yang melibatkan berbagai pihak 
yang terkait dengan perkara yang terjadi dalam menyelesaikan masalah serta memperbaiki 
kerugian yang ditimbulkan pelaku.  Menurut Burt Galaway dan Joe Hudson, konsep restorative 
justice  memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar yaitu : pertama, tindak pidana dipandang 
sebagai suatu konflik/ pertentangan antara individu-individu dan bukan merupakan masalah 
publik yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat dan para pelaku tindak 
pidana itu sendiri. Kedua, tujuan dari proses (criminal justice)   haruslah menciptakan 
perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik 
itu; ketiga, proses tersebut  harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku, dan 
masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.9  

Konsep penanggulangan tindak pidana melalui restorative justice dianggap sebagai salah 
satu pilihan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dan ketidakpuasan terhadap pendekatan 
retributif dan rehabilitatif yang selama ini telah dipergunakan dalam sistem peradilan pidana 
pada umumnya.  

Pidana dapat berakibat merosotnya pengendalian diri (self-restraint), stigmatisasi atas diri 
anak pelaku delinkuen, memperlemah ikatan konvensional dan hubungan kekeluargaan dalam 
masyarakat, mencabik-cabik hubungan konvensional antar kelompok sebaya (peer-group), serta 
mendorong pelaku delinkuen hanya memikirkan diri sendiri daripada terhadap korbannya. 
Pembinaan pelaku disikapi sebagai program peradilan anak yang hanya berorientasi pada pelaku, 
di dalamnya hanya terkandung sedikit kesan sebagai upaya pengkomunikasian pada pelaku 
bahwa perbuatannya telah melukai pihak lain, untuk itu ia harus menyembuhkan luka itu dengan 
cara menerima “sanksi” yang diperuntukkan baginya.10  

Menurut Gordon Bazemore, pokok-pokok pemikiran dalam paradigma peradilan anak 
Restoratif (restorative paradigm) sebagai berikut: 

a) Tujuan Penjatuhan Sanksi: 
Ada asumsi bahwa dalam mencapai tujuan  penjatuhan sanksi, maka korban diikutsertakan 
untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujaun 
penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan 
korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakataan 
perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. 
Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku, korban, pelayanan korban, resstorasi 
masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif. 

Dalam penjatuhan sanksi mengikut sertakan pelaku, korban, masyarakat daan para 
penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif  untuk merestorasi kerugian korban, dan 
menghadapi korban/ wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan  proses dan akan 
membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, 
membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum 
memfaasilitasi berlangsungnya mediasi. 

b) Rehabilitasi Pelaku : 
Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka 
anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan 
mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan 

 
8  Paulus Hadisuprapto, 2008, Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya, Malang: Bayumedia Publishing,  

hlm. 217 
9  Burt Galaway and Joe Hudson, 1990, Criminal justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice), Monsey, NY : 

Criminal Justice Press, hlm. 2, http://www.restorativejustice.org, tanggal 20 Juni 2011  
10  Ibid 
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rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku 
orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat learning by doing, 
konseling dan terapi  untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak. 

c) Aspek Perlindungan Masyarakat : 
Asumsi dalam peradilan restoratif tentang tercapainya perlindungan masyarakat dengan 
upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan. 
Penyekapan dibatasi hanya sebagai upaya terakhir. Masyarakat bertanggungjawab aktif 
mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya restorasi perlindungan 
masyarakat apabila angka residivis turun, dan pelaku berada di bawah pengawasan 
masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan anak, 
melibatkan sekolah, keluarga dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya 
kejahatan; ikatan sosial dan re-integrasi meningkat.11 

Sebagian besar pendukung keadilan restoratif setuju bahwa dalam proses tersebut 

melibatkan lima prinsip dasar : 
a.   Kejahatan bukan sekedar dari pelanggaran hukum pidana dan penyimpangan terhadap 

kekuasaan pemerintah. 
b. Kejahatan mengakibatkan gangguan dalam hubungan tiga dimensi antara korban, 

masyarakat, dan pelaku. 
c.   Karena kejahatan itu merugikan para korban dan masyarakat, tujuan utama seharusnya 

memperbaiki kerusakan dan menyembuhkan korban dan masyarakat. 
d. Korban, masyarakat, dan pelaku semua harus berpartisipasi dalam menentukan respon 

terhadap kejahatan; pemerintah harus menyerahkan kewenangan atas proses tersebut. 
e.   Disposisi kasus harus didasarkan terutama pada kebutuhan korban bukan semata-mata 

pada kebutuhan pelaku atau kesalahan, adanya bahaya, atau sejarahnya.12 
Tujuan sebenarnya keadilan restoratif adalah untuk mengembalikan keselarasan antara 

korban dan pelaku. Bagi korban, hal ini berarti  kerugian fisik dan kerugian psikis . Bagi pelaku, 
hal itu berarti mengambil tanggung jawab, menghadapi rasa malu, dan mendapatkan kembali 
martabatnya. Gagasan ini telah berkembang dengan pesat, dengan perkembangan konseptual 
besar yang baru yaitu penggabungan  peran  masyarakat. 13 

Beberapa orang masih mengaitkan keadilan restoratif terutama dengan mediasi korban-

pelaku  atau lebih luas lagi (tapi keliru), dengan korban yang berorientasi pada pelayanan. 
Konseptualisasi yang lebih baru pelanggaran terjadi dalam tiga dimensi hubungan yang dapat 
mengubah gerakan. Ketiga pihak harus dapat berpartisipasi dalam membangun kembali 
hubungan dan dalam menentukan respon terhadap kejahatan. Ciri khas adalah langsung, tatap 
muka dialog di antara korban, pelaku, dan terutama masyarakat. 

Helen Cowie dan Dawn Jeniffer, mengidentifikasikan aspek-aspek utama keadilan restoratif 
sebagai berikut ; 

a.   Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, 
tudingan, atau pembalasan dendam, tetapi tentang keadilan. 

b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul 
tanggungjawab atas kekliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi 
melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung, antara korban dan pelaku 
kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain. 

c.   Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orang 
tua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka belajar tentang 
konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka 
terhadap orang lain.14 

 
11  Ibid 
12  Frank E. Hagan, Criminology Today,  Amerika Latin , Wadsworth Group, Thomson Learning, 2002, hlm. 184 
13  Ibid. 
14  Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak, Jakarta: Gramedia, hlm.203. 
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Jeff Christian menjelaskan lebih sederhana tentang perbedaan Retributive Justice dan 
Restorative Justice tersebut. Pada Retributive Justice pelaku melawan negara/ ratu/ pemerintah, 
sedangkan Restorative Justice pelaku melawan korban, atau perlawanan antar individu. Pada 
model retributif yang dipersoalkan adalah bagaimana menghukum orang yang salah sehingga 
yang terjadi adalah perang antar pengacara. Namun pada model restoratif yang dipersoalkan 
adalah bagaimana menyelesaikan masalah sehingga yang dibutuhkan adalah dialog dan 
kerjasama. 15 Restorative Justice lebih pada upaya mencegah hal yang sama atas kejahatan-
kejahatan pada masa yang akan datang, dan pihak korban juga mendapatkan perlindungan dan 
hak-hak nya dengan lebih baik. Keadilan restoratif berupaya melakukan pemulihan hubungan 
antara pelaku dan korban.  

Menurut Muladi, dalam keadilan restoratif korban diperhitungkan martabatnya. Pelaku 
harus bertanggungjawab dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitasnya. Pelaku dan korban 
berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan karena itu harus dirukunkan.16 Baqir Manan 
berpandangan, bahwa dalam keadilan restoratif, perkara harus diubah, bukan lagi demi 
kepentingan ketertiban, melainkan demi kepentingan korban beserta pemulihan segi materi dan 
psikhisnya.  

Model peradilan ini berusaha untuk memperbaiki insan manusia anggota masyarakat 
dengan cara menghadapkan pelaku delinkuen pada tanggungjawabnya terhadap korban. Korban 
yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, diberikan kesempatan untuk ikut berperanserta 
dalam proses peradilan.  

Keadilan restoratif telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan 
partisipasi masyarakat dalam Sistem peradilan Pidana (SPP). Tidak hanya melibatkan korban dan 
pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu 
(seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan 
menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu 
untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/ persoalan berikutnya.  

Sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana diperlukan 
pemahaman yang luas secara komprehensif dan terpadu. Perlunya kesamaan pemahaman tentang 
arti kepentingan terbaik bagi anak, sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan 
pidana adalah suatu hasil interaksi antara berbagai fenomena yang ada dalam masyarakat serta 
terkait satu dengan lainnya, baik secara individual maupun kelompok. Wujud dari suatu keadilan 
adalah adanya keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Perlu diingat ketika anak 
sebagai korban tindak pidana maka harus mendapatkan keadilan dan  hak-haknya, serta 
diperlukan bantuan dan perlindungan. 
 

IV. Penutup 

a. Simpulan 

Keadilan restoratif dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari dilaksanakan di Sumatera 
Barat dalam mekanisme peradilan adat yang berdasarkan dan pedoman pada Al Quran. Aspek 
perlindungan bagi anak korban kejahatan dilaksanakan dalam kajian nilai-nilai kearifan lokal 
yang berpihak baik kepada korban maupun pelaku. Masyarakat mengupayakan proses dalam 
Lembaga Kerapatan Adat Nagari bersifat kekeluargaan serta mengedepankan musyawarah serta 
kesepakatan kedua belah pihak. 

 
15  Ibid, hlm. 204. 
16  Muladi, Opcit, hlm. 27 – 29. 
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b. Saran 

Beberapa hal sebagai saran langkah-langkah keadilan restoratif dalam perkembangan dan 
kondisi saat ini perlu pelibatan partisipasi masyarakat dalam mekanisme peradilan adat maupun 
lembaga-lembaga yang masih dimiliki kelompok masyarakat adat di Indonesia. 
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