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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitan dan data diperoleh oleh penulis maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor- faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan kejahatan 

adalah:  

a. Faktor Keluarga 

b. sFaktor Lingkungan Sekolah 

c. Faktor Lingkungan Pergaulan Anak 

d. Faktor Media Masa 

2. Alur Proses terjadinya penyelesaian diversi  

a. Dimulai dari laporan yang diberikan oleh masyarakat kepada polisi 

mengenai adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh anak yang 

masih dibawah umur. 

b. Setelah adanya laporan masyarakat bahwa telah terjadi tindak 

pidana polisi akan melakukan penyidikan mengenai kasus yang 

dilaporkan tersebut.  

c. Setelah dilakukannya penyidikan oleh penyidik polisi maka 

Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 

(tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. dilaksanakan diversi paling 

lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. 

d. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik 

menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi 

kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. 

Sedangkan Apabila Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib 

melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut 

Umum.  

e. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 

(tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Diversi 
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dilakukan Penuntut umum dilaksanakan paling lama 30 (tiga 

puluh) hari. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai 

kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi 

beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk 

dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib 

menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke 

pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian 

kemasyarakatan. Dan dilakukan persidangan sebagaimana hukum 

acara pidana anak seharusnya. 

V.2 Saran 

Saran yang dapat di berikan berkaitkan dengan permasalah yang di ajukan 

penelitian ini adalah ; 

1. Peran orang tua sangat penting bagi anak agar anak tidak terjeremus dalam 

tindak kejahatan, pendidikan rohani dan pengetahuan khusus untuk 

menjadi ke pribadian yang lebih baik untuk mecapai masa depan yang di 

inginkan oleh anak sebagai generasi penerus bangsa negera republik  

Indonesia.  

2. Untuk lembaga pemerintahan yang terkait diharapkan Meningkatkan 

kesejahteraan keluarga, Perbaikan lingkungan, Mendirikan klinik 

bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan 

membantu remaja dari kesulitan hidup, Menyediakan tempat rekreasi yang 

sehat bagi remaja, Membentuk kesejahteraan anak – anak, perbanyak 

penyuluhan ke berbagai wilayah-wilayah yang retang akan terjadinya 

pelanggaran lemahnya pengetahuan tentang hukum dan tidak mengetahui 

bahaya melakukan kejahatan untuk masa depan anak dan hilangnya masa 

depan bangsa. 
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