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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV maka dapat diambil 

simpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tertuang dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan. Namun,secara khusus telah 

diatur dalam suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan anak. Bentuk-bentuk perlindungan hukum 

dalam putusan Nomor 07/Pid.sus.anak/2017/PN.Pwt yaitu hanya sebatas 

pendampingan oleh pekerja sosial selama masa persidangan. Perlindungan 

hukum yang seharusnya diberikan yaitu: 

a.Pendampingan selama pemeriksaan di tingkat penyidikan,penuntutan 

hingga persidangan di Pengadilan; 

b. Pemberian Restitusi terhadap korban maupun keluarga korban; 

c. Identitas korban dirahasiakan. 

2. Aspek perlindungan hukum dipertimbangkan dalam putusan nomor 

07/pid.sus.anak/2017/PN.Pwt secara eksplisit adalah berupa pernyataan 

bersalah terhadap terdakwa dan penjatuhan putusan berupa pidana penjara. 

Aspek perlindungan hukum dipertimbangkan dalam putusan nomor 

07/pid.sus.anak/2017/PN.Pwt secara implisit yaitu keyakinan hakim atas 
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pengenaan pasal 76 E jo 82 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak oleh Penuntut Umum. Disamping itu,  dengan 

dijatuhkannya pidana tersebut terhadap Terdakwa atau pelaku maka telah 

memberikan perlindungan hukum kepada korban, yaitu perasaan aman 

bagi korban karena tidak akan menjadi korban kekerasan seksual lebih 

lanjut dari Terdakwa. Perlindungan hukum terhadap korban belum 

sepenuhnya diberikan,mengingat korban hanya mendapatkan 

pendampingan selama pemeriksaan di persidangan. Korban seharusnya 

juga mendapatkan restitusi dan pengobatan baik psikis maupun fisik, 

namun hal ini tidak diberikan.   

B. Saran  

1. Dari putusan nomor 07/pid.sus.anak/2017/PN.Pwt  dapat kita lihat bahwa 

perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual khususnya anak 

belum memenuhi rasa keadilan. Hal ini dikarenakan korban tidak 

mendapatkan “ganti rugi” dalam bentuk apapun pasca dirinya menjadi 

korban.  Korban tidak mendapatkan restitusi maupun pengobatan guna 

memulihkan psikis korban yang trauma atas kejadian yang dialaminya. 

Pasal 59 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara 

lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 

Perlindungan Khusus kepada Anak.  Menurut hemat penulis,Pemerintah 
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merealisasi ketentuan yang dimaksud secara nyata berupa pemberian 

fasilitas pengobatan rehabilitasi terhadap korban atau membebaskan biaya 

pengobatan guna pemulihan korban.  

2. Bagi orangtua,diharapkan lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-

anak mereka. Dalam putusan nomor 07/pid.sus.anak/2017/PN.Pwt 

kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang dekat korban yang 

notabene adalah karyawan orangtua korban. Hubungan pekerjaan antara 

orang tua korban dengan terdakwa membuat intensitas pertemuan antara 

korban dan terdakwa dapat dikatakan cukup tinggi. Rasa percaya orangtua 

korban terhadap terdakwa dijadikan kesempatan bagi terdakwa untuk 

melakukan perbuatan tersebut kepada korban.  
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