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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasakan uraian bab per bab sebagaimana telah penulis kemukakan 

di atas, sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis kemukakan 

sebelumnya, maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :  

a. Akibat yang diderita oleh anak yang menjadi korban tindak pidana 

pelecehan seksual, antara lain :  

1) Tanda-tanda Perilaku : 

a) Perubahan-perubahan mendadak pada prilaku, dari bahagia ke 

depresi atau permusuhan dari persahabatan ke isolasi, atau dari 

komunikatif ke penuh rahasia. 

b) Perilaku ekstrim : prilaku yang secara komperatif lebih agresif atau 

pasif dari teman sebayanya atau dari perilaku dia sebelumnya. 

c) Gangguan tidur : takut pergi ke tempat tidur, sulit tidur atau terjaga 

dalam waktu yang lama, mimpi buruk. 

d) Perilaku regresif : kembali pada perilaku awal perkembanagan anak 

tersebut, seperti ngompol, mengisap jempol dan lain sebagainya. 

e) Perilaku anti sosial atau nakal : bermain api, mengganggu anak lain 

atau binatang, tindakan-tindakan merusak. 

f) Perilaku menghindar : takut akan, atau menghindar dari orang 

tertentu (orang tua, kakak, saudara lain, tetangga, pengasuh), lari 

dari rumah, nakal atau membolos sekolah.  

g) Perilaku seksual yang tidak pantas : masturbasi berlebihan, 

berbahasa atau bertingkah porno melebihi usianya, perilaku seduktif 

terhadap anak yang lebih muda, menggambar porno.  

h) Penyalahgunaan narkotika : alcohol atau obat terlarang khususnya 

pada anak remaja. 

i) Bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap diri sendiri (self-abuse) : 

merusak diri sendiri, gangguan makan, berpartisipasi dalam 
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kegiatan-kegiatan berisiko tinggi, percobaan atau melakukan bunuh 

diri.  

b. Tanda-tanda Kognisi : 

a) Tidak dapat berkonsentrasi sering melamun dan mengkhayal, focus 

perhatian singkat/terpecah. 

b) Minat sekolah mundur : menurutnya perhatian terhadap pekerjaan 

sekolah dibandingkan dengan sebelumnya. 

c) Respon/reaksi berlebihan : khususnya terhadap gerakan tiba-tiba 

dan orang lain dalam jarak dekat.   

c. Tanda-tanda Sosial-Emosional : 

a) Rendahnya kepercayaan dari : perasaan tidak berharga. 

b) Menarik diri : mengisolasi dari dari teman, lari ke dalam khayalan 

atau ke bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan.  

c) Depresi tanpa penyebab jelas : perasaan tanpa harapan dan ketidak 

berdayaan, pikiran dan pernyataan-pernyataan ingin bunuh diri. 

d) Ketakutan berlebihan : kecemasan, hilang kepercayaan terhadap 

orang lain. 

e) Keterbatasan perasaan : tidak dapat mencintai, tidak riang seperti 

sebelumnya atau sebagaimana dialami oleh teman sebayanya. 

d. Tanda-tanda Fisik ; 

a) Perasaan sakit yang tidak jelas : mengeluh sakit kepala, sakit perut, 

tenggorokan tanpa penyebab jelas, menurutnya berat badan secara 

drastic, tidak ada kenaikan berat badan secara memadai, muntah-

muntah. 

b) Luka-luka pada alat kelamin atau mengalami penyakit kelamin : 

pada vagina, penis atau anus yang ditandai dengan pendarahan, 

lecet, nyeri atau gatal-gatal di seputar alat kelamin. 

c) Hamil. 

Perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak 

pidana pelecehan seksual, jika mengacu kepada Pasal 39 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka 

menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan lembaga negara 
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yang terkait. Namun pada implementasinya hal tersebut belum upaya 

dari pemerintah dan lembaga negara memberikan rehabilitasi terhadap 

anak korban pelecehan seksual, melainkan korban, orang tua atau 

keluarganyalah yang harus berusaha melakukan perlindungan dan 

rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual tersebut.  

2) Pidana denda dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual 

terhadap anak, pada implementasinya belum efektif dilaksanakan, 

sehubungan pidana yang dijatuhkan dapat diganti dengan pidana 

kurungan, dan ancaman pidana kurungan sebagai pidana pengganti 

relatif masih sangat ringan bila dibandingkan besarnya denda minimal 

yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Selain dari pada itu pidana 

denda yang ditentukan di dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tidak memberikan 

keuntungan apa-apa terhadap anak korban pelecehan seksual, 

sehubungan denda tersebut diperuntukkan bagi negara, sehingga seolah-

olah anak korban pelecehan seksual dieksploitasi oleh negara minimal 

berharga Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).      

 

V.2 Saran   

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, maka 

sebagai rekomendasi dari tesis ini, penulis kemukakan rekomendasi dalam 

bentuk saran sebagai berikut :  

a. Dalam upaya perlindungan anak yang utuh dan menyeluruh oleh Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya yang 

berkaitan dengan anak korban pelecehan seksual, maka Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hendaknya hak-hak anak 

korban pelecehan seksual secara jelas, khususnya yang berkaitan dengan : 

1) Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, 

sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban 

dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya 

kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut.  
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2) Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban 

(tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya). 

3) Berhak mendapatkan kompensasi. Untuk ahli warisnya bila si korban 

meninggal dunia karena tindakan tersebut, berhak mendapat 

pembinaan dan rehabilitasi. 

4) Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan 

dirinya. 

5) Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat 

korban bila melapor dan menjadi saksi. 

6) Berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum. 

7) Berhak mempergunakan upaya hukum (rehtsmiddelent). 

b. Terhadap ketentuan pidana denda yang diatur di dalam Pasal 81 dan Pasal 

82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

dimana denda tersebut menjadi hak negara bukan menjadi hak korban, 

menurut hemat penulis harus dipertimbangkan kemungkinan 

pemberlakuan denda dapat dihadirkan semua atau sebagian denda itu 

kepada pihak yang dirugikan yakni anak korban pelecehan seksual. 

Sehubungan sampai saat ini pemerintah maupun lembaga negara belum 

memberikan perhatian serius maupun rehabilitasi terhadap anak korban 

pelecehan seksual. 

c. Guna mengefektifkan pidana denda hendaknya dalam menetapkan 

kebijaksanaan legislatif yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana 

denda perlu dipertimbangkan antara lain mengenai :  

1) Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda  

2) Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda  

3) Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin 

terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat 

membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan. 

4) Menetapkan pidana pengganti denda dengan hukuman kurungan yang 

lebih seignifikan yang sesuai dengan nilai denda yang dijatuhkan.  
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