
 

 

V. PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

 
Setelah dilakukan analisis atau pembahasan data dan informasi yang penulis 

dapatkan dari penelitian, maka sebagai penutup dari pembahasan terhadap 

permasalahan dalam skripsi ini, penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

 
1. Bahwa dalam hal penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana psikotropika 

pada prinsipnya sama dengan penyidikan pada umumnya, namun untuk 

menghindari terjadinya stigma jahat pada jiwa anak tersebut, penyidik Poltabes 

Bandar Lampung menerapkan beberapa strategi khusus yang dipergunakan 

sebagai pedoman dalam melakukan penyidikannya, antara lain : dengan 

mengedepankan aspek psikologi anak dan bila perlu mendatangkan seorang 

psikolog sepesialis anak untuk mendampingi anak agar seorang anak tersebut 

tidak tertekan jiwanya selama menjalani proses penyidikan, mengundang 

Bapas untuk melakukan investigasi pada anak, serta lebih mengutamakan 

penyidik Polri Wanita. 

 
2. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Poltabes Bandar Lampung dalam 

melakukan penyidikan perkara tindak pidana psikotropika dengan pelaku anak 

dibawah umur adalah Poltabes Bandar Lampung tidak memiliki Psikolog 

khusus anak yang dirasa sangat perlu untuk mendampingi seorang anak yang 



sedang menjalani proses penyidikan. Dan juga Pada Poltabes Bandar Lampung 

tidak tersedia ruangan yang khusus diperuntukan bagi proses penyidikan 

terhadap anak. 

 
B. Saran  

 
Agar penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana psikotrpika dapat 

berjalan dengan lancar dan baik serta tercipainya azas kekeluargaan didalam proses 

penyidikan, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap hal-hal yang menjadi 

kendala dalam melakukan proses penyidikan tersebut, antara lain : 

1. Menyediakan psikolog khusus anak pada Poltabes Bandar Lampung. karena 

sangat besar peranannya dalam proses penyidikan. Psikolog lebih melihat latar 

belakang tingkah laku dan perbuatan individu seseorang, dalam hal ini adalah 

seorang anak pelaku penyalahgunaan psikotropika. 

 
 Penyidik sebaiknya juga menguasai, minimal mengetahui sedikit tentang 

psikologi agar dapat dengan mudah mengenal watak, pribadi tersangka 

sehingga dapat ditentukan teknik-teknik pendekatan yang cocok untuk 

keberhasilan pemeriksaan yang berlangsung secara manusiawi. Semakin 

mengenal pribadi tersangka, maka komunikasi yang dilakukan oleh penyidik 

kepada tersangka akan lebih mudah dan lancer. Pendekatan tersebut disamping 

untuk mempermudah penyidik mengumpulkan keterangan, juga diterapkan 

untuk mengatasi bila tersangka mempunyai rasa enggan untuk menjawab atau 

memberikan keterangan atau juga menghindari seorang tersangka menjadi 

tertekan.     



2. Menyediakan ruangan yang khusus diperuntukan bagi proses penyidikan 

terhadap anak. Karena apabila saat penyidikan dilakukan bercampur dengan 

orang dewasa kemungkinan hal itu akan membuat anak semakin tertekan dan 

merasa ketakutan, sehingga jika anak sudah merasa takut maka proses 

penyidikan tidak akan berjalan dengan lancar. Akan lebih baik bila ruangan 

tersebut ditata dengan sedemikian mungkin agar terciptanya kesan nyaman 

bagi anak yang tersebut. Hal ini dirasa perlu selain untuk menghindari anak 

menjadi takut dan tertekan, ruangan khusus tersebut juga berfungsi untuk 

menjaga kerahasiaan dari perkara hukum dengan pelaku anak tersebut. 

  
 Serta bila dilihat dari dampak yang ditimbulkan terhadap tumbuh kembang 

seorang anak, cara penanganan yang dilakukan terhadap tersangka anak yang 

melakukan tindak pidana psikotropika hendaknya dirubah. Tersangka anak 

sebaiknya sebisa mungkin jangan sampai di pidana kurungan penjara 

melainkan direhabilitasi secara fisik dan psikologis karena dalam prilakunya 

melawan hukum, seorang anak tidak murni didasari oleh kesadaran dirinya 

sendiri.  

  
 

   

 

 

 

 

 


