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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil keseluruhan dalam melakukan observasi uraian diatas 

penyusun menyimpulkan beberapa hal terkait perlindungan  hukum 

terhadap korban tindak pidana perkosaan. Di antaranya : 

1. Perlindungan saksi dan korban menurut Undang-undang No. 13 tahun 

2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan 

rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan 

keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Rasa aman di sini 

dapat diartikan bebas dari ancaman, sehingga tidak merasa terancam 

atau terintimidasi haknya, jiwa, raga, harta, serta keluarganya.Namun 

dengan tidak adanya tuntutan dari korban seperti meminta 

perlindungan baik segi fisik, psikis, sosial, maupun materi itu 

menunjukkan bahwa korban dalam kasus perkosaan ini menjadi salah 

satu alasan mengapa korban tidak mengajukan permintaan agar 

mendapatkan perlindungan. 

2. Pelaksanaan perlindungan hak-hak korban perkosaan sebagaimana 

ditentukan dalam hukum pidana belum semua diterapkan, Faktor 

belum diterapkannya karena Undang-Undang, aparat penegak hukum, 

budaya masyarakat dan faktor sarana atau fasilitasnya. Berdasarkan 

keadaan itu hak-hak korban perkosaan yang harus diatur dan 

terintegrasi melalui hukum pidana Indonesia adalah hak mendapatkan 
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restitusi dan atau kompensasi, bantuan hukum, psikolog, psikiater, ahli 

agama atau ahli lain yang mampu mengembalikan kepercayaan 

korban, mengembalikan nama baik korban, hak memperoleh informasi 

dan pelayanan yang layak dalam mengikuti perkembangan kasusnya, 

hak mendapat keamanan dalam melapor dan selama menjadi saksi. 

3. Bahwa kendala yang muncul yang bersumber dari diri si korban, yaitu: 

korban itu sendiri yang menghendaki untuk tidak dilindungi oleh 

Kepolisian, karena korban perkosaanmenolak untuk melaporkan 

kekerasan yang menimpanya dengan berbagai alasan, seperti takut 

adanya ancaman dari pelaku atau ketakutan apabila masalahnya 

dilaporkan akan menimbulkan aib bagi korban maupun 

keluarganya.sehingga hak korban tidak terlaksana. 

B. SARAN 

Beberapa hal  yang dapat  penyusun sarankan dalam menghadapi 

kembang pesatnya kemajuan zaman sebagai berikut terkait perindungan 

hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan. Di antranya: 

1. Agar Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dapat dikaji 

dimana karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 

Korban No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban 

masih terfokuskan pada terorisme, pelanggaran HAM yg berat, korupsi, 

pencucian uang, penyalahgunaan narkotika dan psikotropik, 

perdagangan orang dan Diharapkan bahwa korban perkosaan bisa 

dijadikan sebagai salah satu atau dimasukan kedalam  kategori di Pasal 
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5 UU PSK, karena masyarakat tahu bahwa tindak pidana perkosaan 

sendiri juga banyak menimbulkan masalah yang khusus dan juga perlu 

penanganan yang seharusnya khusus juga. 

2. Hendaknya para penegak hukum terutama para hakim lebih peka 

terhadap apa yang diderita oleh korban sehingga dengan memberikan 

perlindungan yang tepat dan sesuai kepada korban, sikap dan 

kepribadian korban dapat terbentuk kembali seperti sedia kala. 

3. Bagi setiap masyarakat dalam lingkungan di mana korban berada agar 

lebih mengerti dan menjaga serta mengajak atau mengayomi korban 

dalam hal ini korban tindak pidana perkosaan dikesehariannya dan 

kelangsungan hidup korban maupun keluarganya, sehingga perilaku-

perilaku yang diskriminatif dan dapat memojokkan atau 

mengesampingkan korban tidak terjadi dan korban lebih merasa 

nyaman akan tempat tinggalnya dan Hal tersebut membubuhkan 

kesadaran dari semua pihak agar tetap menjaga korban agar terhindar 

dari hal-hal yang mendiskriminasi pihak korban nantinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 




