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 V. PENUTUP 

 

A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab 

terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korban kekerasan seksual terhadap 

pembantu rumah tangga adalah : 

a. Faktor sosial yaitu lingkungan rumah majikan yang sepi membuat majikan 

dengan leluasa melakukan tindakan tidak terpujinya itu. 

b. Faktor Ekonomi yaitu ketergantungan korban yang bekerja pada pelaku untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehingga, korban tetapmenjadi pembantu rumah 

tangga.. 

c. Faktor Pendidikan yaitu latar belakang pendidikan korban yang rendah 

sehingga mudah dibodohi dan dimanfaatkan oleh majikan. 

d. Faktor Agama yaitu iman dan taqwa yang tidak teguh sehingga mudah untuk 

melakukan perbuatan dosa dan melanggar hukum. 

e. Faktor Keluarga yaitu keadaan rumah tangga majikan yang kurang harmonis, 

majikan laki-laki yang merasa tidak cukup mendapat perhatian dari istrinya. 

f. Faktor Biologis yaitu dapat juga korban tinggal dan bekerja dengan majikan 

laki-laki yang memiliki penyakit kelainan seks. 

g. Faktor Psikologis yaitu adanya niat jahat pelaku dan adanya kesempatan 

untuk melakukan perbuatan jahat pada korban. 

h. Faktor Internal Korban yaitu korban yang memiliki penampilan menarik 

sehingga pelaku merasa tergoda untuk melakukan perbuatan jahat. 
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2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan kekerasan 

seksual terhadap pembantu rumah tangga, dapat ditempuh dengan upaya pre-emtif, 

yang diwujudkan melalui tindakan :  

a. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan 

kepada pihak yang berwajib apabila terjadi suatu kejahatan termasuk kejahatan 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);  

b. Melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai KDRT;  

c. Memberikan bimbingan, ceramah-ceramah agama dan penyuluhan untuk taat 

beragama serta patuh terhadap hukum kepada semua lapisan masyarakat secara 

selektif dan prioritas.  

 

Faktor penghambat dalam proses penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual 

terhadap pembantu rumah tangga dapat ditimbulkan dari berbagai pihak adalah 

sebagai berikut : 

a. Pihak Aparat Penegak Hukum 

 Terbatasnya kekuatan polwan sebagai penyidik pada PPA. Karena, lebih 

banyak polri sebagai penyidik 

b. Pihak Korban 

 Belum ada keterbukaan dari pihak korban karena korban menganggap 

perkosaan yang dialaminya merupakan aib tersendiri baginya sehingga beberapa 

korban enggan melapor peristiwa kekerasan seksual yang telah dialaminya. 

c. Pihak Pelaku 

 Pelaku tidak mengakui perbuatannya sehingga memerlukan kerja ekstra dalam 

melakukan penyelidikan kasus. 

d. Perundang-undangan 

Aturan dalam KUHP memiliki kelemahan yaitu tidak ada batas liminatif yaitu 

maksimal dan minimal hukuman. Sehingga ada pelaku yang dapat bebas murni 

karena tidak ada bukti yang menguatkan. Sedangkan aturan Undang-Undang No 
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23 Tahun 2004 pasalnya merupakan delik aduan apabila laporan tersebut telah 

dicabut pengaduannnya dengan pelapor penyidik tidak dapat melanjutkan proses 

penyidikannya ke penuntut umum. 

e. Pranata peradilan Pidana 

 Kecenderungan yang ada menunjukkan bawa perempuan yang menjadi korban 

seringkali merasa cemas akan reaksi personel peradilan pidana (polisi, jaksa, 

hakim) terhadap peristiwa yang dialami korban. 

f. Lembaga Pers 

 Media massa mempunyai peran yang sangat besar dalam menyampaikan 

informasi serta membentuk opini publik dalam mencari berita menarik untuk 

dijual kekhalayak ramai.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang menjadi saran dari penulis adalah : 

1. 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 

N0. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kepada 

masyarakat. 

2. a. Sebaiknya korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap pembantu rumah 

tangga tidak merasa takut lagi untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya 

karena telah dilindungi negara dengan adanya peraturan perundang-undangan 

yang dapat diterapkan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelakunya. 

a. Sebaiknya hakim dalam memberikan putusan harus memperhatikan dan 

mempertimbangkan keadaan korban yang mengalami kerugian baik fisik maupun 

psikologis sehingga, hakim memberikan hukuman yang sesuai untuk pelaku agar 

pelaku jera dan tidak ingin mengulangi perbuatannya kepada korban berikutnya. 


