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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai 

perlindungan khusus yang harus diberikan kepada anak korban eksploitasi 

seksual di Kota Semarang berdasarkan Pasal 66 UU RI Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 59A UU RI Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Yayasan Setara 

Semarang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Bentuk keterlibatan Yayasan Setara dalam memberikan perlindungan 

terhadap anak korban eksploitasi seksual di Semarang yang utama adalah 

terlibat dalam pemberian pendampingan psikologis terhadap korban, yang  

bekerjasama dengan Lembaga Negara dan pihak-pihak lain. Selain itu 

Yayasan Setara juga berupaya untuk mencegah terjadinya eksploitasi 

sesual terhadap anak dengan cara melalukan kampanye dan sosialisasi di 

lingkungan sekolah serta lingkungan masyarakat. 

2. Perlindungan khusus yang dilakukan oleh Yayasan Setara terhadap anak 

korban eksploitasi seksual di Semarang belum sepenuhnya sesuai seperti 

ketentuan perlindungan khusus yang telah diatur dalam Pasal 66 UU RI 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 59A UU RI 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut 

dikarenakan beberapa unsur dalam pasal tersebut belum sepenuhnya 

terpenuhi. Adapun unsur-unsur yang tidak terpenuhi yaitu sebagai berikut: 
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d. Unsur pemantauan dalam Pasal 66 huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak. 

e. Unsur pelaporan dalam Pasal 66 huruf  b UU RI Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak. 

f. Unsur pemberian sanksi dalam Pasal 66 huruf b UU RI Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.  

g. Unsur keterlibatan berbagai perusahaan dan serikat pekerja dalam Pasal 

66 huruf c UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

h. Unsur pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik Pasal 59A huruf a 

UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

i. Unsur pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai 

pemulihan Pasal 59A huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. 

j. Unsur pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses 

peradilan Pasal 59A huruf d UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak.   

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Peneliti yaitu sebagai berikut: 

1.  Selain terlibat dalam memberikan pendampingan psikologis bagi anak-

anak korban eksploitasi seksual sebaiknya Yayasan Setara juga dapat 

terlibat dalam memberikan perlindungan hukum. Yayasan Setara 

sebaiknya mempunyai relawan yang memiliki profesi dibidang hukum, 
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agar dapat mendampingi korban dalam proses hukum baik ditingkat 

kepolisian maupun ditingkat persidangan.  

2. Yayasan Setara sebaiknya harus lebih kritis ketika bertugas dilapangan 

sehingga dapat memungkinkan untuk menemukan anak yang ternyata 

menjadi korban eksploitasi seksual namun tidak ada yang melaporkan. 

Sehingga Yayasan Setara dapat membantu melaporkan kasus eksploitasi 

seksual yang ditemukan dilapangan tersebut. 

3. Yayasan Setara harus lebih memaksimalkan dalam memberikan 

pemantauan terhadap anak korban eksploitasi sesksual di Semarang yang 

ditangani oleh Yayasan Setara. Meskipun kasus tersebut telah ditangani 

oleh pihak lain ataupun korban melarikan diri dan menolak untuk 

didampingi, alangkah baiknya apabila tetap dilakukan pemantauan 

terhadap korban, baik pemantauan kondisi psikologis korban, pemantauan 

proses persidangan, pemantauan pemberian sanksi bagi pelaku dan hingga 

pemantauan kondisi korban setelah proses peradilan selesai. Hal tersebut 

harus dilakukan supaya korban benar-benar terjamin perlindungan dan 

hak-haknya. 

4. Yayasan Setara sebaiknya memberikan edukasi dan pengertian kepada 

anak korban eksploitasi seksual yang menolak untuk didampingi bahwa 

pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Setara merupakan bentuk 

kepedulian masyarakat terhadap diri korban tersebut, sehingga 

pendampingan tersebut bisa tetap dilakukan secara perlahan-lahan hingga 

kondisi psikologis korban dirasa sudah pulih. 
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5. Yayasan Setara sebaiknya memberian perlindungan dan pendampingan 

terhadap korban pada setiap proses peradilan sehingga dapat memastikan 

bahwa korban dapat mengikuti seluruh proses peradilan dari awal hingga 

akhir tanpa adanya pengaruh dan tekanan dari pihak manapun serta 

memastikan korban dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya. 


