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   BAB IV 

PENUTUP 

 
4.1. Kesimpulan 
 

1. Hakim dalam mengambil keputusan walaupun kasus tersebut serupa , tapi 

terkadang tidak sama penjatuhan pidanaya antara kasus satu dengan kasus yang 

lain, hal ini tergantung dari Kesalahan pembuat, Motif dan tujuan dilakukannya 

tindak pidana, Cara melakukan tindak pidana, Sikap batin pembuat, Riwayat 

hidup dan keadaan social ekonomi pembuat, Sikap dan tindakan pembuat 

sesudah melakukan tindak pidana, Pengaruh pidana terhadap masa depan 

pembuat, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.Hakim 

dalam menjatuhkan hukuman bagi anak sebaiknya mempertimbangkan  dan 

memeperhatikan proposionalitas, hukuman yang meniadakan kebebasan 

kebebasan anak hendaknya dilakukan dengan hati hati, hukuman yang bersifat 

perampasan pribadi sebaiknya jangan dikenakan, kecuali hal itu menjadi 

alternatif yang terakhir, dalam menjatuhkan hukuman bagi anak faktor 

kesejahteraan harus menjadi prioritas yang utama, hukuman mati tidak boleh 

dijatuhkan kepada anak nakal, dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi anak, 

tidak mengenal hukuman fisik, ataupun badan, pejabat yang berwenang berhak 

tidak meneruskan dalam setiap tingkat pemeriksaan. 

2. Upaya rehabilitasi dan ganti kerugian terkadang tidak didapatkan oleh korban. 

Korban dalam tindak pidana asusila terkadang jarang meminta ganti rugi 

kepada pihak pelaku. Dalam suatu pemeriksaan perkara pidana dan 

menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang bersangkutan dapat 
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meminta ke hakim ketua, atau penuntut umum, agar dapat menetapkan untuk 

menggabungkan perkara ganti rugi kerugian keapda perkara pidana itu, 

permintaan itu hanya dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan 

tuntutan pidana, dan sebelum hakim menjatuhkan putusan,  Dalam hal 

penggantian ganti rugi, selain menggunakan pasal- pasal dalam KUHAP, juga 

dapat menggunakan gugatan perdata dengan menggunakan pasal 1365 Undang 

– Undang Hukum Perdata. 

 

 4.2 Saran  

1. Diharapkan aparat  dapat bertindak secara cepat, siap, siaga, terhadap  laporan 

kasus perkosaan, karena selama ini aparat masih dinilai lambat oleh 

masyarakat dalam penanganan korban perkosaan. Kecepatan pelaporan akan 

berpengaruh terhadap keberhasilan penyidikan dan penuntutan. Seharusnya 

korban berhak mendapatkan pelayanan karena penderitaan yang ia alami, 

kyang dimaksud pelayanan dalam hal ini dapat berupa hak mendapatkan 

pendamping dan penasehat hukum, hak untuk mendapatkan fasilitas 

(transport, perawatan, penyuluhan, kesehatan), terkadang hal ini sering 

terabaikan, korban cenderung hanya digunakan untuk memberi kesaksian 

terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, terlepas dari hal 

tersebut hak hak korban masih belum dapat terpenuhi secara optimal 

2. Anak yang melakukan tindak pidana, bukan dipandang sebagai penjahat, tetapi 

harus dilihat sebagai seseorang yang memerlukan bantuan, pendekatan 

terhadap anak hendaknya menggunakan pendekatan kejiwaan/psikologi, 
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yakni sejauh mungkin menghindarkan dari proses hukum yang semata mata 

bersifat menghukum, serta menghindarkan dari proses pelabelan yang dapat 

mempengaruhi proses perkembangan anak dimasa mendatang. Perlu adanya 

pemenuhan hak bagi perempuan, dalam hal mendapatkan bantuan medis, 

psikologis, hukum, dan sosial, terutama dalam hal untuk mengembalikan 

kepercayaan dirinya untuk menyembuhkan trauma yang dimilikinya. 

3. Pemecahan yang menyeluruh untuk mencegah tindak pidana perkosaan 

berfokus pada masyarakat itu sendiri, yakni dengan mengubah presepsi 

mereka tentang tindak pidana perkosaan, dimana terkadang ada masyarakat 

yang beranggapan bahwa perkosaan itu terjadi akibat dari diri korban sendiri,  

mungkin awalnya masyarakat akan bersimpati, tapi ada juga yang justru 

berstigma negatif terhadap korban. Perlu adanya kesadaran hukum 

masyarakat agar lebih peka dengan hukum, agar lebih cepat tanggap, dan 

segera memberikan pertolongan bagi korban , misalnya dengan cepat 

melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.  
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