
 

 

 

IV. PENUTUP 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Penerapan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

dilakukan oleh aparat penegak hukum mengacu pada ketentuan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, karena Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak belum diberlakukan. Undang-Undang Peradilan Anak 

masih menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman 

terhadap anak, sehingga anak yang melakukan tindak pidana yang seolah-olah 

sama dengan orang dewasa pelaku tindak pidana. Selain itu belum dilaksanakan 

proses diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sehingga proses 

hukum tetap berjalan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan 

penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim. 

 

2. Faktor-faktor yang menghambat Penerapan Ketentuan Peralihan Undang-Undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah: 

a. Faktor aparat penegak hukum, yaitu kurangnya profesionalisme petugas 

penyidik dan petugas penyidikan dalam melaksanakan penyidikan khusus 

kepada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Petugas yang 

kurang terlatih dan terbiasa melaksanakan tugas penyidikan sesuai 

kapasitasnya selaku penyidik akan menghambat proses penyidikan.  



 98 

b. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu kurangnya ketersediaan sarana dan fasilitas 

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang dilakukan 

anak di bawah umur, sehingga memungkinkan penyidikan dapat dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya.  

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan maka beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan disarankan lebih 

mempertimbangkan dan mengedepankan pelaksanakan diversi dalam menangani 

perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Selain itu peradilan terhadap anak agar 

ditangani oleh aparat penegak hukum yang benar-benar khusus untuk menangani 

masalah anak, sehingga terpisah dengan orang dewasa. 

2. Pemerintah disarankan untuk menyiapkan aparat penegak hukum yang benar-

benar khusus untuk menangani masalah anak. Hal ini disebabkan adanya 

pembedaan perlakuan dalam hal menangani kasus anak sebagai pelaku tindak 

pidana dengan kasus pelaku tindak pidana dewasa. Perlindungan terhadap anak 

yang melakukan tindak pidana sudah sangat mendesak, sehingga semua pihak 

hendaknya duduk bersama untuk merumuskan langkah apa yang harus dilakukan 

dalam rangka mengatasi fenomena tersebut guna menyelamatkan anak-anak 

sebagai generasi muda penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.  


