
51 
 

 

 

V.  PENUTUP 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis sampaikan pada bab-

bab sebelumnya, maka enulis menarik kesimpulan, yaitu : 

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia sudah 

cukup baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena di dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 telah diatur mengenai penanganan bagi anak yang menjadi korban tindak 

pidan pedofilia. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 64 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak 

yang berhadapan dengan hukum, berkonflik dengan hukum, dan anak korban 

tindak pidana. Serta dijelaskan pula upaya-upaya dalam memberikan 

perlidungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu 

melalui upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas, 

upaya pemberian jaminan keselamatan, dan pemberian aksesibilitas. 

2. Faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi 

korban pedofilia yaitu: 

1) Faktor Penegak Hukum, Undang-Undang yang mengatur tentang 

perlindungan anak adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan 
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hukum terhadap anak. Untuk terwujudnya perlindungan hukum itu sendiri 

belum dapat diwujudkan karena pelaksanaan dari penegak hukum yang 

kurang maksimal serta kurangnya kesediaan dan ketanggapan dari para 

penegak hukum. 

2) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung,yaitu penyediaan sarana atau 

fasilitas pendukung yang sudah pasti membutuhkan dana yang tidak 

sedikit. Untuk sarana dan fasilitas terkait, pemerintah cenderung 

mengabaikan. Sehingga untuk realisasi selama ini masih jauh dari yang 

diharapkan. 

3) Faktor Masyarakat, yaitu kurangnya peran masyarakat dan orang tua yang 

memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap anak-anaknya tentang 

etika atau cara berperilaku baik. Hal ini terbukti dari tingginya angka 

tindak pidana pedofilia. Peran orangtua juga yang sangat utama dalam 

memberikan pendidikan dan perhatian terhadap anak agar anak 

terlindungi 

4) Faktor Kebudayaan, yaitu bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana 

pedofilia masih dianggap sebagai aib oleh masyarakat. Sehingga 

membuat keluarga korban tindak pidana pedofilia enggan untuk 

melaporkan atau memberitahukannya kepada penegak hukum. 

Dikarenakan dapat menimbulkan rasa malu, tentu hal ini dapat membuat 

belum maksimalnya perlindungan hum bagi anak yang menjadi korban 

tindak pidana pedofilia yang diberikan oleh penegak hukum. 
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B. Saran 

Saran-saran yang penulis berikan berdasarkan dari pembahasan diatas adalah 

sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum lebih meningkatkan perlindungan 

hukum kepada anak-anak dengan memberikan sanksi yang tegas dan berat 

terhadap pelaku pedofilia, dan aparat penegak hukum juga diharapkan lebih 

tanggap dan berperan aktif dalam melakukan upaya penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana pedofilia. Sanksi hukum sebaiknya 

dilaksanakan secara tegas disertai penyadaran rasa bersalah. 

2. Semakin memberdayakan tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga khusus 

untuk menangani anak yang menjadi korban pedofilia. Sehingga bila terjadi 

kasus pedofilia, mereka tidak segan untuk mengadukan secara hukum tanpa 

takut adanya intimidasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


