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BAB V  

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Peneliti lakukan dengan 

menggunakan metode penelitian empiris dilapangan maka peneliti dapat 

menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam melaksanakan penerapan mekanisme diversi oleh Peneyidik 

Anak Polresta Barelang dalam perkara tindak pidana anak diwilayah 

Hukum Polresta Barelang diketahui bahwa para Penyidik Anak yang 

bertugas telah melaksanakan mekanisme penerapan diversi dengan 

baik dan sesuai dengan prosedural yang telah ditentukan oleh Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

Penyidik Anak Polresta Barelang dalam menangani perkara tindak 

pidana anak selalu mengedepankan penerapan Keadilan Restoratif 

(Restorative Justice) sebab atas laporan polisi yang diterima oleh Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Barelang selalu diutamakan 

penyelesaian perkara tersebut diluar pengadilan, bahkan atas laporan 

polisi yang diterima oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 

Polresta Barelang hampir semua perkara tindak pidana anak telah 

berhasil diselesaikan melalui mediasi penal dengan para pihak sebelum 

masuk ke tahap penyidikan lebih lanjut. 
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2. Efektivitas penerapan diversi yang dilakukan Penyidik Anak dalam 

wilayah Hukum Polresta Barelang dalam menanggulangi tindak pidana 

yang dilakukan oleh anak yang dikaji peneliti dengan menggunakan 

teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soejarno Soekanto 

disimpulkan bahwa mekanisme diversi yang selama ini telah 

diterapkan didalam sistem peradilan pidana anak dinilai telah efektif 

berdasarkan kajian terhadap hukum yang menjadi landasan penerapan 

diversi, aparat penegak hukum yang turut serta mengupayakan 

keberhasilan penerapan diversi, sarana dan prasarana yang memadai 

dalam menunjang penerapan konsep mekanisme diversi, masyarakat 

serta nilai budaya yang hidup didalam masyarakat berkenaan 

penerapan konsep mekanisme diversi terlepas dari perlu adanya 

perbaikan demi perbaikan yang harus dilakukan agar penerapan 

mekanisme diversi tersebut dapat dilaksanakan secara lebih maksimal 

lagi. Penerapan diversi yang selama ini telah dilaksanakan oleh pihak 

Penyidik Anak dalam Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta 

Barelang dinilai telah efektif dalam menanggulangi perkara tindak 

pidana anak yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana 

sebab berdasarkan data dan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari 

Iptu Drefani Diah Yunita,Sik.,M.H selaku Kepala Unit Pelayanan 

Perempuan Polresta Barelang dalam data perkara tahun 2016, 2017 

dan 2018 atas perkara tindak pidana anak yang dilakukan anak sebagai 

pelaku tindak pidana selama ini tidak ditemukan adanya penggulangan 
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tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang telah berhasil dilakukan 

Diversi. 
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B. Keterbatasan 

Peneliti sadar bahwa hasil laporan skripsi yang telah peneliti susun 

ini masih belum sempurna dikarenakan oleh : 

1. Keterbatasan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan dalam menyajikan hasil penelitian ini. 

2. Keterbatasan waktu yang dapat peneliti gunakan dalam 

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian yang telah peneliti lakukan. 

Oleh sebab itu peneliti berharap adanya masukan, kritikan serta 

saran dari para pembaca serta peneliti-peneliti lainnya untuk dapat 

menyempurnakan hasil penelitian ini namun peneliti berharap agar hasil 

penelitian yang telah peneliti lakukan ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak untuk dapat lebih memahami mengenai konsep penerapan diversi 

serta efektivitas daripada penerapan diversi tersebut dalam menanggulangi 

perkara tindak pidana anak khususnya diwilayah hukum Polresta Barelang 

Kota Batam. 
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C. Rekomendasi  

Atas hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dalam pembuatan 

skripsi ini maka terdapat beberapa rekomendasi yang ingin peneliti 

sampaikan kepada Pihak Polresta Barelang yakni sebagai berikut : 

1. Perlu adanya penambahan jumlah personil Penyidik Khusus Anak 

dalam wilayah Hukum Polresta Barelang dikarenakan jumlah penyidik 

yang tersedia masih belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah 

laporan polisi yang ditangani secara khusus oleh pihak penyidik Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak, selain daripada penambahan jumlah 

personil dalam sisi kuantitas, Peneliti juga memberikan rekomendasi 

agar perlu adanya pemberian pelatihan-pelatihan yang intens dan lebih 

memadai bagi Pihak Penyidik Anak oleh pihak kepolisian secara 

menyeluruh dan merata bagi untuk menghasilkan Penyidik-penyidik 

yang semakin berkualitas dikarenakan penanganan perkara tindak 

pidana anak sangatlah berbeda dengan penanganan terhadap tindak 

pidana umum. 

2. Perlu adanya penambahan serta perbaikan yang dilakukan oleh Pihak 

Kepolisian Polresta Barelang dalam segi sarana dan prasarana di 

Wilayah Hukum Polresta Barelang dikarenakan agar pelaksanaan 

penerapan diversi dapat dilakukan secara maksimal maka perlu adanya 

sarana dan prasarana yang memadai seperti penambahan ruangan 

khusus anak untuk proses penyidikan dikarenakan kondisi yang terjadi 

sekarang di Wilayah Hukum Polresta Barelang masih belum memiliki 
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fasilitas yang memadai yang dapat menunjang penerapan diversi agar 

dapat diberlakukan secara maksimal. 
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