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BAB IV 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

dalam bab sebelumnya, Penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan 

Bermotor dengan Kekerasan (Pembegalan) yang dilakukan Anak di 

bawah umur sebagaimana hasil penelitian tidak dapat menerapkan proses 

diversi dikarenakan tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana 

yang diancam pidana lebih dari 7 tahun. Adapun diversi hanya dapat 

dilakukan untuk tindak pidana yang dipidana kurang dari 7 tahun penjara. 

Penegakan hukum dilakukan sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam 

undang-undang yakni dengan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, 

membuat BAP lalu menyerahkan kasus tersebut ke tingkat selanjutnya 

untuk dilakukan pemeriksaan di tingkat Penuntutan dan Pengadilan. 

Dalam proses penegakan hukum, telah dilakukan sesuai dengan aturan 

yang ada dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

peradilan Pidana Anak, dimana saat pemeriksaan berlangsung, anak 

didampingi oleh pendamping anak yaitu orang tua Anak dan BAPAS. 

Dalam pemeriksaan, Penyidik Anak tidak menggunakan atribut kedinasan 

(seragam) dan diperiksa oleh unit khusus dan di ruang khusus yakni di 

PPA. Waktu pemeriksaan juga disesuaikan dengan apa yang telah diatur 

dalam undang-undang. 
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2. Hambatan yang ditemui Penyidik dalam melakukan penegakan hukum 

terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan 

Kekerasan (Pembegalan) yang dilakukan Anak di bawah umur berasal 

dari 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dana eksternal. Faktor internalnya 

adalah keterbatasan waktu pemeriksaan, proses pemeriksaan yang 

dikhususkan, kurangnya jumlah penyidik pidana anak dimana penyidik 

anak harus memenuhi kriteria tertentu.Untuk kendala atau hambatan dari 

faktor eksternal yaitu dari unsur pelaku, saksi dan domisili, dimana karena 

domisili pelaku dan saksi jauh dari tempat penyidikan, maka Penyidik 

harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut saat melaksanakan 

proses penegakan hukum.Dari faktor hukumnya, diversi tidak dapat 

dilakukan karena ancaman pidananya untuk tindak pidana yag dilakukan 

lebih dari 7 tahhun. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut saran-saran yang 

dapat diberikan oleh Penulis: 

1. Proses diversi harus tetap dijadikan proses pertamakali yang 

digunakandalam setiap tindak pidana yang melibatkan anak, sehingga 

hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana terjamin kepastian 

hukumnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. Dalam kasus diversi tidak dapat dilaksanakan, maka proses 

penegakan hukum tetap harus mengutamakan kepentingan anak. 
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2. Proses penyidikan terhadap anak bisa lebih cepat dan sesuai dengan 

jangka waktu yang diberikan, apabila jumlah anggota penyidik anak 

tercukupi. Oleh sebab itu, Penulis menyarankan agar jumlah penyidik 

anak di Polrestabes ditambah jumlahnya. 

 

  


