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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka

penulis mengambil kesimpulan:

1) Perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan sejauh ini masih

mengacu kepada Pasal 285 KUHAP terutama dalam hal penyidikan.

Meskipun dalam pasal tersebut hanya mengatur tentang sanksi/ancaman

hukuman yang diberikan kepada pelaku, Pihak penyidik tetap

memperhatikan kondisi korban baik fisik maupun psikisnya.

Dalam hal pemberian perlindungan terhadap wanita yang menjadi korban

tindak pidana pemerkosaan, sejauh ini yang dilakukan pihak penyidik

bekerjasama dengan instansi dan element masyarakat (Dinas Sosial dan

LSM Damar) antar lain:

a. Mengamankan jiwa korban dari berbagai macam ancaman pihak luar

(pelaku).

b. Memulihkan kondisi fisik korban yang hampir semua korban

pemerkosaan mengalami luka (tindak kekerasan).

c. Memperhatikan dan berupaya memulihkan kondisi psikis korban yang

mana tetap diutamakan dari pihak keluarga yang berperan penuh dalam

hal ini.

d. Selama dalam proses pemeriksaan saksi (korban) disarankan agar

korban tingga/berada di Rumah Aman yang disediakan oleh Dinas

Sosial, LSM Damar dan Polisi. Hal ini bertujuan agar korban
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memperoleh suasana yang tenang sehingga kondisi korban dapat segera

pulih.

Menurut Undang-undang Nomor: 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus.

Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau

terdakwa untuk mendapat perlindungan dan berbagai kemungkinan pelanggaran

hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan

Korban diatur dengan undang-undang tersendiri. Adapun pokok materi muatan

yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban

meliputi:

1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban;

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan

4. Ketentuan pidana.

2) Kendala maupun hambatan yang ditemui oleh penyidik dalam proses

penanganan perkara pemerkosaan antara lain:

a. Korban sulit ditemui untuk dilakukan pemeriksaan, hal ini dikarenakan

korban merasa malu atas peristiwa yang dialami, terlebih belum siapnya

korban untuk bertemu dengan orang lain.

b. Tidak adanya saksi-saksi yang mendukung pemeriksaan perkara tersebut

selain saksi korban.
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c. Pengaduan masyarakat untuk permintaaan perlindungan kepada pihak

kepolisian terlalu kaku.

d. Batas waktu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam hal

memutuskan dalam memberikan perlindungan terlalu singkat.

e. Tidak ada mekanisme perlindungan sementara bagi saksi korban dalam

kondisi darurat.

f. Tidak adanya kerjasama antara LPSK dengan lembaga lain dan

masyarakat secara lebih efektif.

B. Saran
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Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pada akhir penulisan ini penulis

memberikan saran sebagai berikut:

1.a. Sebaiknya dalam pemberian perlindungan hukum kepada korban tindak

pidana pemerkosaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006 selain pada KUHAP.

b. Agar kiranya pihak kepolisian bekerjasama dengan instansi dan LSM

terkait lebih intensif dalam melakukan penyuluhan mengenai Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2.a. Sebaiknya dibentuk Unit Polisi Wanita yang khusus memeriksa atau

menyelidiki korban perkosaan agar ia (korban) bisa lebih terbuka dan

berterus terang akan keadaan dirinya dan tidak malu sehingga pidana

dapat diberikan paling maksimal kepada pelaku.

b. Agar pihak yang berhak melakukan permohonan perlindungan

seharusnya bukan cuma dari pihak saksi korban dan pejabat yang

berwenang tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan

dan pendamping saksi/korban.

c. Sebaiknya untuk perlindungan seperti relokasi dan penggantian identitas

jangka waktu keputusan pemberian perlindungan haruslah ditambah dan

diperlukan mekanisme perlindungan sementara bagi saksi dalam kondisi

darurat.

d. Agar LPSK dibantu oleh lembaga lainnya dalam memberikan

perlindungan dan pelaksanaan UU ini harus membuka peluang peran

serta masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap saksi.
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