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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN dan REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan oleh 

penulis, maka peneliti mengambil suatu kesimpulan bahwa : 

1. panti asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial bagi anak terlantar 

yang pada fungsinya memberikan pelayanan pengganti fisik, mental dan 

sosial pada anak asuh. Pihak pengelola panti asuhan dalam menjalani 

fungsi tersebut, apabila lembaga anti asuhantersebutmelakukan tindakan 

kekerasan termasuk didalam pelanggaran etika yang mana dalam 

Undang-Undang No.23 Tahun 2002.  

 

2. Sistem hukum perlindungan anak di Negara Indonesia dan Negara 

Malaysia bila dibandingkan terdapat persamaan, antara lain diatur dalam 

hukum keluarga begitu juga di Indonesia diatur dalam hukum 

perkawinan. Namun, terdapat perbedaan dalam perincian peraturan 

perundangan bilamana di negera Indonesia pengaturan tersebut dijelaskan 

secara terpisah sesuai dengan aturan-aturan yang menyangkut tentang 

perlindungan anak, sedangkan negara Malaysia merangkum pengaturan 

tersebut didalam Akta Kanak-Kanak 2001. 
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B. Keterbatasan 

Peneliti menyadari bahwa dari hasil laporan skripsi ini jauh dari 

kesempurnaan dan hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang 

mengakibatkan ketidaksempurnaan, seperti: 

1. Keterbatasan dalam pengumpulan data yang tidak sempurna dikarenakan 

sukar untuk mendapatkan dukungan buku-buku, literatur-literatur, dan 

data-data yang diteliti, maupun referensi yang memadai. 

2. Keterbatasan waktu, antara lain dalam melakukan pengumpulan data dan 

dalam melakukan penyajian skripsi ini. 

Oleh karena itu peneliti mengharapkan kepada pembaca dan peneliti-

peneliti lainnya yang melakukan penelitian dalam bidang yang sama akan 

menyempurnakan penelitian ini sehingga dapat ditelaah dengan baik dan 

benar. 

 

C. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti akan menyampaikan 

beberapa rekomendasi, antara lain: 

1. Untuk pihak-pihak Pemerintah dan Negara agar memberikan jaminan 

perlindungan hukum terhadap anak secara nyata yang mana hal tersebut 

menjadi tanggungjawab negara sebagaimana tercantum dalam peraturan 

perundangan 
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2. Pihak-pihak para penegak hukum agar melakukan penegakan hukum 

secara tegas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hendaknya pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 

panti-panti asuhan.  

 

 


