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Dewasa ini tindak pidana tidak hanya terjadi di lingkungan luar rumah tapi, dapat juga 

terjadi di lingkungan dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal ini kekerasan dalam rumah 

tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan 

dari hukum pidana. Pelaku dan korban berada dalam satu rumah, Korban merupakan 

anggota keluarga dan orang yang bekerja membantu kegiatan rumah tangga yaitu 

pembantu rumah tangga. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan 

fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Permasalahan 

dalm penulisan skripsi ini adalah apakah yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya korban kekerasan seksual terhadap pembantu rumah tangga, upaya 

penanggulangan dan faktor penghambat dalam proses penerapan sanksi terhadap pelaku 

kekerasan seksual terhadap pembantu rumah tangga.  

 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, 

data-data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini diperoleh dari 2 (dua) sumber 

data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk menentukan sampel populasi 

mengguanakan metode “ Purposive Sampling” adapun responden yang menjadi sampel 

dalam penelitin ini adalah pihak korban kekerasan seksual terhadap pembantu rumah 

tangga, pihak Kepolisian Polresta Bandar Lampung, pihak Kejaksaan Tinggi Lampung 

dan pihak Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Bandar Lampung. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap pembantu rumah tangga 

adalah faktor sosial, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor 

keluarga, faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor internal korban. Dan 

uapaya penanggulangan dan faktor penghambat dalam proses penerapan sanksi 

terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap pembantu rumah tangga ditimbulkan 

dari berbagai pihak yaitu pihak aparat penegak hukum, pihak korban, pihak 

pelaku, perundang-undangan, pranata peradilan pidana, dan lembaga pers. 
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Saran yang dapat penulis sampaikan demi perbaikan di masa mendatang adalah 

Sebaiknya pemerintah khususnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang sangat 

tegas terhadap para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap pembantu rumah 

tangga sebagai contoh,  mensosialisasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat, Sebaiknya korban 

tindak pidana kekerasan seksual terhadap pembantu rumah tangga tidak merasa takut lagi 

untuk melaporkan peristiwa yang telah dialaminya karena dilindungi oleh negara dengan 

adanya peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan untuk menjatuhkan 

hukuman bagi pelakunya, serta sebaiknya Hakim dalam memberikan putusan harus 

memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan korban yang mengalami kerugian baik 

mental dan spiritual sehingga Hakim memberikan hukuman yang sesuai untuk pelaku 

agar pelaku jera dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi kepada korban berikutnya. 
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