
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pada bab-bab sebelumnya, Penulis menarik 

kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada 

penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut: 

 

1.   Polisi dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidanan 

harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penangan anak mulai dari 

penangkapan sampai dengan proses penempatan atau penahanan. Didalam praktiknya 

penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian di polresta barelang sudah sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang yang berlaku namun Unit PPA yang menangani 

Perlindungan Perempuan dan Anak tidak dapat melakukan penyidikan untuk semua 

kasus kenakanalan yang dilakukan oleh anak dikarenakan kekurangan porsenil di Unit 

PPA sehingga penyidikan terhadap anak dilakukan di Unit lainnya dijajaran Polresta 

Barelang Batam. Dalam melakukan berbagai tahapan kewenangan juga Polisi harus 

memperhatikan beberapa hal-hal penting guna mewujudkan perlindungan bagi anak 

dari traumatik yang mendalam. 

2.   Bentuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum di wujudkan 

dengan adanya diversi sebagai sarana menjauhkan aanak dari stigma buruk yang akan 

dibawa si anak tersebut sampai dewasa. Diversi berupaya memberikan keadilan 

kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada 

aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum Penerapan ketentuan diversi 

merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak 
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asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak 

nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku 

dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Menangani masalah anak yang 

berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara 

kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. 

Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah 

berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh. 

B. KETERBATASAN 

Dalam penelitian ini, peneliti masih mempunyai keterbatasan dalam 

penyusunan skripsi yang dikarenakan  dalam melakukan penelitian ini penulis sulit 

mendapatkan data-data yang lebih rinci tentang kasus anak karena tidak ada 

keterbukaan data dari Unit yang ada di Polersta Batam dalam mengetahui data-data 

kasus yang terjadi selama 2013-2015 dikarenakan data tersebut bersifat rahasia dan 

harus menunggu proses yang lama untuk mendapatkan data tersebut. 

 

C. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan penulis di atas, penulis memberikan rekomendasi 

sebagai berikut: 

1. Dalam melaksanakan Penyidikan ada baiknya semua jenis kenakalan pada anak di 

lakukan disatu Unit saja tampa harus dipisah-pisah. Hal ini bertujuan agar 

perlindungan terhadap anak benar-benar dapat di kontrol. 

2. Perlu adanya kerjasama antar polisi dengan keluarga dan masyarakat dalam 

melakukan perlindungan hukum, apabila sebuah kenakalan dapat diselesaikan secara 

kekeluarga tidak perlu adanya campur tanggan kepolisian dalam kasus tersebut. 
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3. Perlu adanya pendekatan dan pembinanan yang lebih khusus lagi terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum agar si anak tidak pernah melakukan sebuah kenakalan 

yang berujung pidana tidak mengulangi hal yang sama. 
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