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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian hasil analisis data hasil penelitian di atas, maka 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

anak yang masih di dalam kandungan. Anak mempunyai perlindungan hukum 

yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya 

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi.Perlindungan anak tidak hanya diberikan 

kepada korban anak saja, melainkan juga diberikan kepada terdakwa anak yang 

melakukan tindak pidana, baik itu di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan 

dipersidangan. Terdakwa anak harus dilindungi dari ancaman pihak korban 

selama di dalam maupun di luar persidangan. 

2. Proses peradilan pidana anak dalam kasus tersebut tidak memenuhi hak-hak

terdakwa anak selama proses persidangan, seperti tidak dihadirkannya 

pembimbing kemasayarakatn, tidak mempertimbangkan pledoi dari penasihat 

hukum terdakwa, dan keamanan di dalam persidangan tidak terjaga sehingga 

terdakwa anak merasa dirinya tertekan. Jadi di dalam kasus tersebut belum 

terpenuhinya hak-hak terdakwa anak baik itu untuk perlindungannya maupun 

proses peradilannya. 
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B. Saran 

Bahwa di dalam penelitian ini penulis ingin memeberikan saran atas 

keterkaitan dalam perlindungan hak terdakwa anak, yaitu : 

Agar orang tua atau orang dewasa di sekitar lingkungan masyarakat yang 

didalamnya terdiri dari anak-anak, hendaknya lebih memperhatikan tingkah laku 

anak dan tidak memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak tersebut. 

Berawal dari tingkah laku orang tua yang buruk atau tidak baik, akan ditiru oleh 

anak-anak, yang berakhibat akan timbulnya suatu kenakalan bahkan tindak pidana 

yang dilakukan oleh anak tersebut. Selain itu media sosial dan internet di zama 

modern ini juga perlu diperhatikan dan diwaspadai, karna banyak situs-situ yang 

tidak layak untuk dilihat oleh anak-anak. Jadi peranan orang tua sangat penting 

untuk mendidik anak agar tidak menimbulkan kenakalan pada anak. 
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