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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian analisis data dan wawancara dengan narasumber 

mengenai realisasi perlindungan hak anak dibawah umur yang melakukan tindak 

pidana pencurian yaitu : 

Kendala yang dihadapi dalam melakukan realisasi perlindungan hak 

anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana, terutama pada kesadaran 

masyarakat untuk memperhatikan lingkungannya jika terjadi tindak pidana 

pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, bahkan sampai pada 

ketidakperdulian masyarakat. Sehingga dalam keluarga juga terdapat kendalanya 

sehingga keluarga anak pelaku tindak pidana tersebut tidak percaya bahwa 

anaknya telah melakukan sebuah tindak pidana. Orangtua anak tersebut 

beranggapan bahwa mereka sudah memberikan apa yang terbaik untuk anaknya. 

Sehingga mereka tidak percaya jika sampai anak mereka terlibat kasus perbuatan 

melanggar hukum atau tindak pidana.

B. Saran 

Berdasarkan analisa dan kesimpulan diatas maka untuk mengakhiri 

penulisan hukum ini, penulis memberikan saran-saran yang berhubungan dengan 

pokok permasalahan : 

1. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana 

pencurian bagaimana supaya dapat diselesaikan secara damai, dan jika dalam 
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proses peradilan hendaknya anak diberikan perlindungan yang maksimal 

supaya hak-hak anak terpenuhi.

2. Perlunya kerja sama yang baik antara pihak aparat penegak hukum dan 

masyarakat, begitu juga antar instansi yang terkait dengan proses peradilan.

3. Perlunya diadakan ruangan yang lebih memadai untuk membuat anak 

merasa nyaman yaitu di instansi terkait.
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