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BAB V 

SIMPULAN 

 

Simpulan dari laporan pembuatan buku “Anak Nakal (tidak) Boleh Disiksa: Liputan 

Mendalam Penyiksaan dalam Proses Peradilan Pidana” adalah liputan indepth adalah liputan yang 

bertujuan untuk menjelaskan suatu permasalahan dengan menjabarkan latar belakang peristiwa. 

Berbeda dengan liputan investigasi yang menuding pihak lain untuk membongkar suatu kejahatan 

yang dilakukan diam-diam atau keburukan yang terjadi dalam skala besar. Riset pembuatan berita 

bisa digunakan di kedua model indepth dan investigasi, tetapi juga harus mempertimbangkan 

kreadibilitas dan keakurtan sumber informasi dengan menggunakan metode Jurnalisme Presisi.  

Jurnalisme sastrawi disebut sebagai hibrida antara jurnalistik dan sastra. Maksudnya, 

metode pengumpulan data struktur penulisan menggunakan model jurnalistik, tetapi cara 

penulisannya mengimitasi sastra. Jurnalisme sastrawi sudah banyak digunakan oleh media 

nasional seperti Pantau dan Tempo untuk melaporkan hasil liputan yang panjang. Dengan cara 

bercerita dan membangun konflik dapat membuat pembaca masuk ke dalam tulisan tersebut. 

Penulis memilih menggunakan jurnalisme sastrawi dalam menceritakan hasil liputan yang lebih 

dari 150 halaman.  

Pembuatan buku ini menjadi pelajaran bagi penulis untuk mendapatkan wawasan dan relasi 

baru di bidang lainnya yakni hukum. Orang-orang yang penulis temui seperti pengacara LBH 

Jakarta dan Kontras, gerakan advokasi pemuda Lentera HAM memberikan wawasan tentang 

praktik hukum yang tidak sesuai dengan hukum yang sudah ada. Beberapa upaya penyadaran 

hukum bisa dengan membuat karya seperti yang penulis lakukan, membuat buku. Selain itu, 
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dibuatnya buku ini juga menjadi semangat baru bagi penulis membuat model buku yang sama 

dengan topik yang berbeda sebagai media penyadaran terhadap permasalahan yang ada.  
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