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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah yang 

diangkat yaitu sebagai berikut:  

1. Adapun yang dimaksud tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak adalah 

tindakan berhubungan intim dengan anak di bawah umur. Secara umum 

pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak 

dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai 

batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan 

dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang 

dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk 

kesenangan seksual atau aktivitas seksual.Tindak pidana ini secara khusus 

diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak yang memuat perubahan pada pasal 81, menambahkan Pasal 81A, 

perubahan pada pasal 82, dan pasal tambahan 82A., yang memuat tentang 

hukuman kebiri. 

2. Salah satu tujuan penjatuhan hukuman adalah untuk memberikan efek jera 

supaya tidak melakukan tindak pidana lagi.  Berdasarkan data yang di 

peroleh dari situs resmi Mahkamah Agung, tidak ada satu pun kasus kejaatan 

seksual terhadap anak yang di jatuhi hukuman kebiri. Sehingga hukuman 

kebiri tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan pencegahan. Sebagai 
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mana tujuan hukuman kebiri yaitu melemahkan hasrat berhubungan intim 

dan dengan cara itu pelaku tidak akan dapat lagi berhubungan intim atau 

melakukan tindakan pemerkosaan terhadap anak lagi. Dengan ketidak 

mampuan berhubungan intim maka pelaku tidak akan mengulangi 

tindakannya lagi, hal ini lah yang dianggap sebagai pencegahan.  

3. Pada faktanya hukuman kebiri hanya dijadikan sebagai alat untuk 

mengancaman  pelaku. Atas perbuatan yang dilakukan pelaku hanya diancam 

terkena hukuman kebiri, akan tetapi dalam keputusan akhir persidangan 

hanya dijatuhi hukuman kurungan atau penjara. Dengan begitu masyarakat 

tidak dapat hanya bergantung pada aturan saja. Masyarakat perlu melakukan 

upaya nya sendiri dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual 

terhadap anak oleh pedofil di lingkungan sekitar nya. 

4. Dengan demikian eksistensi hukuman kebiri atau keberadaan hukuman kebiri 

belum memberikan dampak besar dalam upaya pencegahan tindak kejahatan 

seksual terhadap anak. Meski demikian tidak dapat dipngkiri bahwa hukuman 

kebiri yang termuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 ini 

merupakan salah satu bentuk nyata peran pemerintah dalam menindak pelaku 

kejahatan seksual terhadap anak. Sekarang yang perlu ditekan kembali adalah 

pentingnya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah untuk 

menangani persoalan ini bersama-sama. 

B. Saran 

Kenyataannya kini bukan hanya perempuan dewasa yang menjadi incaran, 

akan tetapi anak dibawah umur pun menjadi sasaran untuk pemuas nafsu para 

pelaku. Adapun saran penulis untuk menanggapi persoalan tersebut.Secara 

represif diperlukan perlindungan hukum berupa:  
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a) Pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang 

dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, serta penggantian atas biaya 

yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut;  

b) Konseling diberikan kepada anak sebagai korban perkosaan yang mengalami 

trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis 

korban semula;  

c) Pelayanan atau bantuan medis, diberikan kepada korban yang menderita secara 

medis akibat suatu tindak pidana seperti perkosaan, yang mengakibatkan 

penderitaan fisik;  

d) Pemberian informasi, Hak korban untuk mendapat informasi mengenai 

perkembangan kasus dan juga keputusan hakim. Hak korban untuk mendapat 

informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim, termasuk 

pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan 

dari penjara (kalau dia dihukum). Apabila tidak dihukum, misalnya karena 

bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan 

perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala 

bentuknya; dan  

e) Perlindungan yang diberikan oleh keluarga maupun masyarakat. Keluarga 

merupakan orang-orang terdekat korban (anak) yang mempunyai andil besar 

dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan 

dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban (anak), tidak mengungkit-

ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, 

memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut 

dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang 
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dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran 

masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain. 

Dan yang terpenting dalam menanggapi persoalan kekerasan seksual 

terhadap anak adalah bukan hanya bergantung pada tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk melindungi rakyatnya, akan tetapi rakyat itu sendiri juga harus 

ikut berpartisipasi dalam hal ini. Masyarakat dapat melakukan upaya-upaya untuk 

mempersempit ruang gerak pedofil dengan cara melindungi anak beserta 

lingkungan nya masing-masing melalui berbagai cara sederhana.   


