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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

A. Kesimpulan 

Dari analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti 

menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam perumusan masalah. Beberapa 

simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Dari sekian banyak faktor-faktor penyebab anak melakukan tindakan 

pidana telah disimpulkan bahwa faktor penyebab utama atau yang sering 

terjadi oleh anak melakukan tindak pidana adalah faktor keluarga. Dimana 

keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap seorang anak. 

Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan seorang anak 

dan dari keluarga pula untuk pertama kalinya anak mendapat pendidikan. 

b. Anak yang melakukan tindak pidana di Kota Batam mendapatkan 

perlindungan hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang yaitu 

diupayakan diversi. Dimana anak yang melakukan tindakan pidana akan 

dicarikan solusi secara kekeluargaan yaitu perdamaian. Jika diversi 

tersebut tidak membuahkan hasil maka anak sebagai pelaku akan tetap 

dilanjuti proses hukumnya. Anak yang telah menjalani proses hukum 

hingga putusan juga akan mendapatkan perlindungan hukum dengan 

didampingi oleh orang tua dan beberapa instansi.  

c. Upaya Penanggulngan anak melakukan tindak pidana di Kota Batam 

adalah dengan cara sosialisasi kepada anak-anak dan guru-guru di sekolah, 

sosialisasi kepada anak yang ditahan atau yang telah menjalani masa 

tahanan tersebut, kepolisian juga harus bersikap pro-aktif, pengawasan 
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dan pembinaan dari orangtua, pengawasan dari pemerintah, 

mempertegaskan sanksi dan pendidikan dari sekolah. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, sebagai rekomendasi dalam ilmu 

pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hukum dan penanggulangan 

tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Batam. Terhadap penelitian ini 

maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

a. Diharapkan pengawasan secara intensif dari orangtua kepada anak-

anaknya dengan cara memberikan perhatian dan kasih sayang. Selain itu 

didukung dengan ilmu pengetahuan agama dan kegiatan yang bersifat 

positif. 

b. Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak harus mengedepankan 

Hak Asasi Manusia, dimana setiap anak harus mendapatkan perlindungan 

hukum yang utama untuk mewujudkan suatu kepastian hukum. 

c. Upaya penanggulangan yang dilakukan berbagai pihak harus benar-benar 

di implementasikan secara baik dan intensif agar mendapatkan hasil yang 

sempurna dan kejahatan anak semakin berkurang. 
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