
 
 

 

V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang 

diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai pembantu rumah 

tangga korban kekerasan oleh majikannya meliputi: Upaya rehabilitasi, 

diberikan kepada anak sebagai pembantu rumah tangga yang menjadi korban 

kekerasan majikannya dengan memberikan suatu upaya rehabilitasi 

psikologis anak tersebut agar anak tersebut dapat kembali seperti sediakala di 

masyarakat; Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media 

massa dan untuk menghindari labelisasi yang nantinya akan berdampak pada 

masa depan si anak tersebut; Pemberian jaminan keselamatan bagi anak 

sebagai pembantu rumah tangga korban kekerasan majikannya, baik fisik, 

mental, maupun sosial; dan Pemberian akses untuk mendapatkan informasi 

mengenai perkembangan perkara agar anak tersebut mengetahui sampai 

sejauh mana kasus yang dihadapinya tersebut berjalan. 

2. Faktor–faktor yang menjadi penghambat pemberian perlindungan hukum 

terhadap anak korban kekerasan majikannya sebagai berikut: 
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Faktor hukumnya sendiri, karena selama ini belum ada suatu aturan yang 

memberikan secara khusus kepada pembantu rumah tangga sehingga 

banyak ketidakadilan yang dialami oleh pembantu rumah tangga terutama 

pembantu rumah tangga yang masih anak; Faktor penegak hukum, sumber 

daya manusia yang menjadi penegak hukum saat ini masih kurang. 

Kurangnya pemahaman mengenai aturan hukum yang mengatur 

perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan majikan, hal ini 

dapat dilihat dari segi pendidikan penegak hukum yang masih 

SMA/Sederajat; Faktor sarana atau fasilitas, sampai saat ini fasilitas rumah 

aman yang ditujukan pada anak koban kejahatan tidak ada untuk di daerah 

Lampung Utara, sehingga membuat aparat kepolisian untuk memberikan 

perlindungan sementara kepada anak korban kejahatan tidak 

terealisasikan; Faktor Masyarakat, masyarakat kurang berperan aktif dalam 

memberikan laporan kepada penegak hukum apabila terjadi kejahatan 

yang dilakukan oleh majikan sehingga perlindungan yang diberikan telat.; 

Faktor  Kebudayaan, yakni budaya yang tetap mempekerjakan anak 

sebagai pembantu rumah tangga adalah salah satu bentuk eksploitasi 

terhadap anak sehingga untuk memberikan perlindungan kepada anak 

sebagai pembantu rumah tangga terhambat. Selain itu budaya anak yang 

bekerja untuk membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

B. Saran 

Penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis guna untuk 

mengetahui perlindungan apa saja yang diberikan terhadap anak sebagai 
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pembantu rumah tangga, dan faktor apa saja yang menghambat pemberian 

perlindungan hukum terhadap sebagai pembantu rumah tersebut, penulis 

memberikan saran guna untuk membuat pemberian perlindungan terhadap 

anak sebagai pembantu rumah tangga akan menjadi lebih baik, yaitu : 

1. Perlindungan hukum terhadap anak seharusnya diberikan secara tepat dan 

cepat agar anak tersebut merasa bahwa hak-hak dia sebagai anak masih 

dilindungi, terutama oleh aparat penegak hukum. Sikap tanggap terhadap 

kasus kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebagai pembantu rumah 

tangga harus dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum bahkan oleh 

kalangan masyarakat lingkungan sekitar, sehingga peluang untuk majikan 

melakukan kekerasan kepada pembantu akan berkurang. 

2. Adanya peran aktif pemerintah dalam pemenuhan setiap sarana dan 

fasilitas yang mendukung untuk pemberian perlindungan hukum terhadap 

anak sebagai pembantu rumah tangga agar dari aparat penegak hukumnya 

sendiri dalam pelaksanaannya tidak akan menemui kendala. Contohnya 

berbagai peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pemberian 

perlindungan hukum terhadap anak sebagai pembantu rumah tangga, dan 

bisa juga dengan pembekalan kepada para penegak hukum tentang 

pemahaman hukum yang lebih lagi agar para penegak hukum bisa 

memberikan suatu perlindungan yang sesuai dengan aturan yang ada. 

 

 


