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BAB V 
KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 
a. Penerapan sanksi kebiri kimia jika dilihat dari perspektif HAM termasuk 

ke dalam hukuman yang melanggar HAM pelaku, karena sanksi kebiri 

kimia dapat merendahkan martabat diri pelaku dan mengandung unsur 

penyiksaan yang memberikan efek negative bukan hanya bagi fisik saja, 

akan tetapi bagi kesehatan mental pelaku baik secara medis ataupun 

sosiologis. 

  
b. Sanksi kebiri kimia merupakan hukuman yang tidak tepat bagi pelaku 

kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini dikarenakan hukuman kebiri 

kimia menyebabkan kemunduran hukum di Indonesia, melanggar HAM, 

tidak menjamin dan memiliki bukti dapat memberikan efek jera bagi 

pelaku, kurang efektif dan tidak mencabut akar permasalahan itu sendiri. 

Kembali lagi bahwa jika akar dari suatu permasalahan tidak dicabut, 

permasalahan tersebut akan terus tetap ada atau bahkan semakin 

meningkat.  

 
c. Solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah dan menangani kasus 

tindakan kejahatan seksual terhadap anak  yang terus terjadi berulang-

ulang antara lain dengan mengkaji ulang hukuman pidana tambahan 

kebiri kimia dan mencari solusi pemberian hukuman lainnya yang lebih 

memiliki peluang besar untuk memberikan efek jera sekaligus pemulihan 

keadaan seperti semula, seperti pemberian rehabilitas terhadap pelaku 

kejahatan seksual dengan tujuan mengurangi tingkat residivis tindakan 

kejahatan seksual terhadap anak, mengadakan konseling bagi mereka 

yang dianggap memiliki permasalahan penyimpangan seksual, dan 

mengadakan pendidikan seksual kepada masyarakat terutama generasi 
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muda yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya pendidikan seksual dan sebagai langkah untuk menjadikan 

topik kejahatan seksual sesuatu yang  tidak tabu untuk dibicarakan. 

 

5.2 Keterbatasan 

 
Dari keseluruhan rangkaian penelitian yang dilakukan guna bisa 

merangkum keseluruhnya ke dalam skripsi ini, keterbatasan yang penulis alami 

adalah mengumpulkan data-data bersangkutan dengan hukum penerapan sanksi 

kebiri kimia di beberapa negara lainnya. 

 

5.3 Rekomendasi 

 
Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyarankan antara lain, yaitu: 

 
a. Pemerintah agar dapat mengkaji ulang UU No. 17/2016 yang di mana 

seharusnya hukuman kebiri kimia ditiadakan dan menggantinya dengan 

hukuman yang lebih efektif dan dapat mengurangi tingkat kasus 

kekerasan seksual, seperti kewajiban untuk melaksanakan proses 

rehabilitasi dan/atau bimbingan khusus agar dikemudian hari pelaku 

dapat pulih. 

 
b. Masyarakat khususnya orangtua agar dapat lebih sadar dengan kejahatan 

seksual yang dapat terjadi terhadap anak dalam bentuk apapun sehingga 

dapat mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan seperti 

menanamkan nilai keagamaan kepada seluruh individu dalam keluarga, 

membangun sikap terbuka dan memberikan didikan kepada anak bagian 

tubuh penting dan batasan-batasannya guna mencegah tindakan 

kekerasan dan kejahatan seksual terjadi. 
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