
 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

 

1. Ditinjau dari aspek Viktimologi, upaya korban tindak pidana pencabulan untuk 

menuntut ganti kerugian kepada terdakwa dilakukan melalui upaya sebagai 

berikut : 

a. Korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan cara 

mengajukan tuntutan melalui perkara pidana atau perdata dan batas 

pengajuan diberikan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan 

pidana,atau penuntut umum tidak hadir korban diberikan waktu sebelum 

hakim menjatuhkan putusan 

b. Pengajuan tuntutan ganti kerugian dapat dimintakan kepada hakim 

persidangan,dengan syarat bahwa terdapat kerugian yang disebabkan oleh 

perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.Tuntutan ganti 

kerugian dapat dimintakan korban melalui kuasa hukumnya. 
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2. Faktor Penghambat bagi korban tindak pidana pencabulan untuk mendapatkan 

ganti kerugian adalah :  

a. Faktor undang-undang yang tidak mengatur secara rinci tentang ganti 

kerugian dan pelaksanaan hukumnya tidak jelas. 

   b.  Faktor aparatur dalam hal ini pihak penyidik, penuntut umum maupun 

pihak kepolisian tidak memperhatikan kepentingan korban dalam upaya 

memperoleh ganti kerugian sedangakan pihak kepolisian tidak 

memberikan arahan agar korban mengajukan ganti rugi. 

c. Faktor sarana dan prasarana yang terbatas seperti tidak sanggupnya 

terdakwa membayar ganti kerugian materiil dikarenakan keterbatasan 

ekonomi yang juga menjadi salah satu penghambat pelaksanaan ganti 

kerugian. 

d.  Faktor budaya yang cenderung menganggap tabu kasus pencabulan itu 

sendiri sehingga banyak diantara para korban yang merasa malu serta tidak 

ingin menyebarluaskan kasus mereka yang dianggap aib bagi kebanyakan 

orang. 

e.  Faktor masyarakat yang tidak mengerti apa dan bagaimana hak serta cara 

mereka untuk mendapatkan ganti kerugian bagi korban tindak pidana 

pencabulan karena tidak cukupnya sosialisasi yang masyarakat tahu dan 

peraturan pelaksanaan dari ganti rugi itu sendiri tidak rinci sehingga 

menjadi tidak jelas dan sulit untuk dilaksanakan. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis adalah : 

 

a. Adanya peraturan yang jelas mengenai ganti kerugian bagi korban tindak 

pidana agar memungkinkan adanya persamaan hak antara korban dan 

pelaku pada peradilan pidana. 

 

b. Sosialisasi dari hakim pada saat persidangan mengenai prosedur untuk 

mengajukan ganti kerugian bagi korban tindak pidana, khususnya tindak 

pidana pencabulan agar tidak berbelit – belit dan dalam jangaka waktu 

yang cepat. 

 


