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BAB IV 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari penelitian diatas, penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa: 

1. Hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana 

menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan Anak serta UU No. 11 

Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana Anak; jadi Hak yang berbeda 

antara UU No. 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan Anak dan UU No. 11 Tahun 

2012 Tentang sistem peradilan pidana Anak yang berbeda bahwa ada 

penambahan dalam hak yang diberikan kepada yang berhadapan dengan 

hukum jika pada UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak jika pada 

pasal 51 hanya mengatur mengenai setiap anak nakal sejak ditangkap atau 

ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum, pejabat yang melakukan 

penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan 

orang tua, wali atau orang tua asuh mengenai hak memperoleh bantuan hukum 

dan setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan 

langsung dengan penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat 

yang berwenang. sedangkan pada UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem 

peradilan pidana anak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pada tahap Anak dalam 

proses peradilan pidana dan Anak yang sedang menjalani masa pidana 
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sebagaimana yang terdapat pada pasal 3 (tiga) dan 4 (empat) yang isinya tertera 

pada Bab II mengenai Hak-hak Anak.        

2. Proses pemeriksaan perkara Anak berhadapan dengan hukum No. Perkara  

467/Pid.Sus/2013/PN.Dps. dan No. Perkara 3/Pid.Sus.Anak/2014/ PN Dps 

menurut UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dan UU No. 11 tahun 

2012 tentang sistem peradilan pidana anak; Proses pemeriksaan Anak ada 

perbedaan dalam hal penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan 

Hukum sebagai pelaku, Peraturan dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang 

pengadilan anak yang masih mengutamakan penjatuhan pidana berupa pidana 

pokok yaitu berupa pidana penjara. Penjatuhan pidana dalam UU No. 3 tahun 

1997 masih bersifat retributive atau penghukuman. Berbeda dengan UU No. 11 

tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menggunakan 

pendekatan keadilan restorative (restorative justice) dan Diversi, yang lebih 

mengutamakan kepentingan anak yaitu untuk menghindarkan Anak dari 

perampasan kemerdekaan yang sebagaimana tercantum pada pasal 6 (enam) 

huruf C UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak 

meskipun dalam putusan No. 3/Pid.Sus/2013/PN.Dps  Upaya Diversi tersebut 

ditolak oleh Hakim berdasarkan Pertimbang-pertimbangan tertentu. 

 
B.  Saran 

Pertama, untuk Negara, sebaiknya perlindungan hukum terhadap anak 

yang berhadapan dengan hukum lebih mementingkan kepentingan anak itu 

sendiri. Karena anak merupakan  generasi pemimpin bangsa, dan dari faktor 
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pendidikan, negara sebaiknya lebih mencanangkan kembali pendidikan wajib 9 

tahun,dengan pendidikan anak mempunyai bekal untu masa depan mereka. 

Kedua, untuk lembaga peradilan, pemberian binaan kepada anak yang berada 

dalam lembaga pemasyarakatan lebih betul-betul menekankan dari faktor 

pendidikan dan agama.  

Ketiga, untuk orang tua, lebih memperhatikan pergaulan dari anak 

tersebut dan memberikan ilmu agama, karena jaman sekarang para orang tua 

terkesan cuek dengan perilaku anak.sehingga dari pergaulan yang bebas 

tersebut mereka akan mengenal Sex bebas, obat-obatan terlarang dsb sehingga 

merusak moral generasi muda bangsa..  

 

 

  




