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BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang menjadi 

korban cabul pada perkara nomor 07/Pid.sus-anak/2017/PN.Pwt belum 

memenuhi seluruh ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012, UU No. 31 

Tahun 2014, dan UU No. 35 Tahun 2014, yakni hanya meliputi 

penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku anak, tidak digunakannya toga 

dan atribut kedinasan selama persidangan, pelaksanaan sidang secara 

tertutup dan di ruang khusus anak, dikeluarkannya pelaku anak ketika 

korban merasa tertekan, dan pendampingan korban oleh orang tua dan 

bidan, sedangkan bentuk hak-hak lainnya belum terpenuhi. 

2. Faktor yang menjadi pendorong dalam pelaksanaan pemberian 

perlindungan hukum terhadap korban pada perkara nomor 07/Pid.sus-

Anak/2017/PN.Pwt, antara lain dari aspek struktur hukum, yaitu adanya 

pelatihan bagi aparat penegak hukum guna membangun persepsi yang 

sama dalam penanganan perkara anak, sedangkan dari aspek substansi 

hukum, yaitu ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012, UU No. 31 

Tahun 2014, dan UU No. 35 Tahun 2014 sudah mengatur mengenai 

perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana 
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pencabulan. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor 

pengahambat dalam pelaksanaannya, antara lain: 

a. Struktur hukum, yakni belum semua aparat penegak hukum memiliki 

pemahaman yang sama dalam menitikberatkan kepentingan terbaik 

bagi korban, belum efektifnya peran pekerja sosial professional, dan 

hakim kurang aktif memberikan informasi kepada keluarga korban 

mengenai hak-hak korban; 

b. Substansi hukum, pengaturan mengenai masa penahanan pelaku 

anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 sangat singkat, sehingga  

menyebabkan hakim lebih memprioritaskan mencari kebenaran 

materiil, daripada memperhatikan aspek perlindungan hukum yang 

dibutuhkan korban; 

c. Budaya hukum, bahwa tidak seluruh masyarakat mengetahui tata 

cara pelaporan tindak pidana pencabulan dan hak-hak korban untuk 

mendapatkan perlindungan hukum; 

d. Sikap apatis dari keluarga korban yakni tidak mengajukan hak-hak 

korban ke dalam tuntutan penuntut umum. 

B. SARAN 

Saran peneliti merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan adalah 

sebagai berikut: 

1. Perlu adanya persamaan perspektif mengenai kepentingan terbaik anak 

kepada seluruh aparat penegak hukum dalam pemberian perlindungan 

hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan; 
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2. Perlu adanya keterlibatan pekerja sosial professional secara aktif dalam 

pendampingan anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan; 

3. Perlu adanya peningkatan sosialisasi UU No. 31 Tahun 2014, dan UU 

No. 35 Tahun 2014 kepada masyarakat secara masif;  

4. Perlu adanya peningkatan kesadaran hukum keluarga korban untuk 

mengajukan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. cover skripsi
	2. BAB 12345
	3. DAFTAR PUSTAKA BAB 12345

