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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN , DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis di atas, Penulis 

menarik kesimpulan dengan uraian sebagai berikut: 

1. Tindakan yang disebut sebagai tindakan kekerasan terhadap korban 

anak kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan beberapa 

pengertian, Battered Child Syndrome yaitu: ”Setiap keadaan yang 

disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh 

orang tua atau pengasuh lain.” Disini yang diartikan sebagai tindak 

kekerasan terhadap anak tidak hanya luka berat saja, dalam Undang – 

Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 pada pasal 13 ayat (1) 

menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari 

perlakuan : diskriminasi, penelantaran, kekerasan kekejaman dan 

penganiayaan, ketidak adilan dan perlakuan salah lainnya. Luka 

memar atau pembengkakan sekalipun dan diikuti kegagalan anak 

untuk berkembang baik secara fisik maupun intelektual. Kekerasan 

terhadap anak (child abuse) dapat diartikan seperti perlakuan fisik, 

mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang – orang 

yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang 
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mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap 

kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling jelas dari tindak 

kekerasan yang dialami anak – anak adalah pemukulan atau 

penyerangan secara fisik berkali – kali sampai luka atau goresan 

(scrapes/scratches). 

2. Hukum telah memberikan ketentuan yang tegas bagaimana 

memberikan perlindungan hukum terhadap anak, terutama anak – anak 

yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini di 

tuangkan dalam Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dan Undang – Undang nomor 23 tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sesuai 

dengan pembahasan pada Bab IV dan jika dikaitkan dengan kedua 

kasus maka dapat disimpulkan bahwa pada kasus tindakan kekerasan 

terhadap anak lebih menerapkan pada teori gabungan dan Undang – 

Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun masih 

banyak kita jumpai kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi 

didalam rumah tangga, hal ini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi 

keluarga, pendidikan orang tua yang minim sehingga tidak mengetahui 

bagaimana memperlakukan anak dengan benar dan baik, rasa superior 

orang tua terhadap anak dimana kekerasan dianggap sebagai 

pembenaran dalam mendisiplinkan anak, serta kurangnya sosialisasi 

undang – undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. 
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B. Keterbatasan 

Dalam penulisan penelitian ini Penulis menemukan beberapa 

keterbatasan, yaitu keterbatasan waktu yang dialami oleh Penulis, 

dikarenakan Penulis masih sebagai pegawai sehingga tidak bisa sepenuh 

waktu untuk melakukan penelitian ini, serta keterbatasan bahan – bahan 

pustaka seperti buku – buku yang akan dipergunakan sebagai bahan untuk 

penulisan dalam penelitian ini. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan Penulis di atas, Penulis memberikan dua 

rekomendasi, yaitu:  

1. Bagi Orang Tua: perlu diberikannya pemahaman kepada orang tua 

bahwa kekerasan terhadap anak merupakan sebuah kejahatan 

kemanusiaan dan pengabaian terhadap hak – hak anak. Hal ini dapat 

dilakukan dengan pemahaman yang berupa pembekalan materi kepada 

orang tua atau masyarakat yang masih sangat minim pengetahuannya 

mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu bisa dilakukan dengan 

cara sosialisasi materi pemahaman mengenai bagaimana tindakan yang 

benar dalam rangka perlindungan terhadap anak. Sadarkan kepada 

orang tua bahwa hak – hak anak  perlu dilindungi, terutama oleh orang 

terdekatnya sendiri contohnya orang tua, karena sejak umur dinilah 

karakter seseorang terbentuk, apabila dengan adanya karakter yang 

baik dan mulia, maka anak – anak inilah yang akan menjadi seorang 
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penerus bangsa dan Negara kita. Jika orang tua mengetahui dan sadar 

akan begitu pentingnya hal ini maka mereka sendiri akan sangat 

berhati – hati dalam hal mendidik anak dan memberikan yang terbaik 

bagi anak – anak mereka.  

2. Selain dari pemberian pemahaman dan sosialisasi bagi orang tua atau 

masyarakat yang bersifat pencegahan, rekomendasi kedua adalah bagi 

Pemerintah, dimana dalam penegakkan hukum bagi anak yang 

mengalami kekerasan, Pemerintah atau Negara juga turut serta 

mengambil bagian untuk memberikan perlindungan, hal ini dapat 

dilakukan melalui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang 

melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, dalam pemilihan 

penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak kekerasan terhadap 

anak dapat lebih mengacu pada peraturan yang seadil – adilnya , 

dimana dalam penelitian ini Penulis memberi saran untuk penggunaan 

teori gabungan dan Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 23 

Tahun 2002 dimana penjatuhan sanksi pidana yang lebih berat 

sehingga dapat menimbulkan rasa efek jera pada pelaku tindakan 

kekerasan terhadap anak, namun juga melihat sisi pelaku yang sebagai 

manusia yang memiliki Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini diterapkan 

agar anak – anak bisa tetap mendapatkan hak – hak yang seharusnya 

diterima, dan apabila terjadinya kekerasan maka pelaku harus 

bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dan mendapatkan hukuman 
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yang berat atas perbuatan kekerasan tersebut, namun tidak juga 

mengesampingkan hak yang melekat pada diri pelaku sebagai 

manusia. 
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