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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan Penyidik terhadap

Anak yang menjadi korban penganiayaan dan/atau kekerasan fisik dalam

prespektif Hak Asasi Manusia adalah dengan melaksanakan isi atau

mandat peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni dengan

memproses semua pelaku penganiayaan dan/atau kekerasan fisik. Bentuk

perlindungan hukum yang lain adalah dengan menyediakan ruang khusus

untuk pemeriksaan, menjaga kerahasiaan identitas (pelaku dan korban),

tidak menggunakan seragam saat melakukan pemeriksaan, memberi

pendampingan hukum (jika dibutuhkan) dan meminta pihak mitra yakni

Seruni, Bapas ataupun DP3AKB untuk membantu mendampingi korban

untuk penyembuhan kondisi psikis maupun sosial.

2. Adapun implementasi tanggungjawab pihak Penyidik Anak saat proses

Penyidikan dan pihak DP3AKB saat mendampingi anak menjadi korban

tindak pidana penganiayaan dan/atau kekerasan fisik di Polrestabes
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Semarang telah dilakukan. Pihak aparat penegak hukum dalam hal ini

penyidik kepolisian dan DP3AKB selaku pendamping anak korban sama-

sama memberikan pendampingan secara baik dengan memperhatikan hak-

hak anak korban dengan tidak mengungkap identitas korban, memberikan

pendampingan, konseling, dan bantuan hukum bagi anak yang

membutuhkan kuasa hukum.

3. Hambatan utama yang ditemui oleh Penyidik dan DP3AKB anak dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban

tindak pidana penganiayaan dan/atau kekerasan fisik adalah masalah

pencarian alat bukti, terutama alat bukti kesaksian. Hambatan ini terjadi

karena umumnya saksi tidak ada pada saat tindak pidana penganiayaan

dan/atau kekerasan fisik terjadi. Hambatan yang lain adalah menyangkut

waktu karena pihak kepolisian harus bekerja sesuai standard yang

ditentukan. Hambatan dari pihak DP3AKB adalah kesulitan untuk

menjaga kerahasiaan identitas baik pelaku maupun korban, mengingat

mudahnya identitas terbongkar melalui media sosial karena perkembangan

teknologi informasi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan berkaitan dengan tema yang

diangkat adalah sebagai berikut:

1. Penyidik diharapkan bisa lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhan

korban saat penyidikan dan merubah orientasi penyidikan demi

kepentingan korban, terutama karena korbannya masih anak-anak. Jangan
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sampai anak menjadi trauma dan menjadi korban keduakalinya dari sistem

peradilan pidana (secondary victimization).

2. Penyidik juga perlu lebih berupaya mencari alat bukti yang dibutuhkan

dalam mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan dan/atau kekerasan

fisik yang korbannya masih anak-anak dengan menggunakan

perkembangan teknologi kedokteran seperti penggunaan bukti berupa

bercak darah dan visum yang sesungguhnya kuat untuk dijadikan bukti.

3. DP3AKB diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan

wartawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan identitas korban asus

tindak pidana penganiayaan dan/atau kekerasan fisik (juga pelaku) untuk

mencegah trauma bagi anak-anak.
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