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V. PENUTUP 

A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada 

pembantu rumah tangga (PRT) dilihat dari upaya preventif yang dapat 

dilakukan yaitu dengan mengadakan sosiaisasi dan penyuluhan terhadap 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan 

dalam rumah tangga, sasaran ditujukan pada ibu-ibu rumah tangga. Agar 

masyarakat luas khususnya kaum pembantu rumah tangga paham akan 

hukum yang melindungi dirinya sendiri, kemudian dilihat dari upaya represif 

yaitu dengan menerima laporan yang masuk lalu menyelidiki kasus tersebut 

untuk dinaikkan ke pengadilan. Sehingga  Kepolisian, Kejaksaan, dan 

Kehakiman dapat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Tetapi hal ini 

belum dapat dikatakan berhasil karena para penegak hukum dalam 

melaksanakan tugasnya bersifat pasif, pihak Kepolisian hanya menunggu 

laporan dari masyarakat yang dirugikan secara langsung. Penerapan undang-

undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pun tidak mampu 

mencakup semua golongan karena dalam hal ini kasus kekerasan pada 
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pembantu rumah tangga melibatkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan 

dan kekayaan.    

2.  Faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak 

pidana kekerasan pada pembantu rumah tangga yang paling dominan 

mempengaruhi yaitu faktor undang-undang itu sendiri yang belum dapat 

mengcover penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana 

kekerasan pada pembantu rumah tangga, serta faktor masyarakat kita yang 

tidak mau perduli dan menganggap pembantu rumah tangga adalah kaum 

rendah yang bisa diperlakukan dengan semena-mena. Serta kurangnya 

kesadaran masyarakat dalam menyikapi fenomena kekerasan yang terjadi di 

sekitar lingkungannya.  

B.  Saran 

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan 

beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1.  Perlu dilakukannya sosialisasi hukum dan perundang-undangan, dalam hal ini 

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) 

secara intensif kepada masyarakat luas sebagai konsekuensi asas hukum yang 

mengatakan bahwa “ setiap masyarakat dianggap tahu hukum ”, sekalipun 

produk hukum tersebut baru saja disahkan dan diundangkan serta diumumkan 

dalam Berita Negara, agar peraturan perundang-undangan dapat benar-benar 

dipatuhi oleh semua komponen masyarakat  yang ada di Negeri ini demi 

tercapainya tujuan hukum itu sendiri. 
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2. Membangun tekad (komitmen) bersama dari para penegak hukum yang 

konsisten. Untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan pada 

pembantu rumah tangga. Komitmen ini diharapkan dapat lahir terutama yang 

dimulai dan diprakarsai oleh “Catur Wangsa” atau 4 unsur Penegak Hukum, 

yaitu: Hakim, Advokat, Jaksa dan Polisi, kemudian komitmen tersebut dapat 

dicontoh dan diikuti pula oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga 

terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. 

 


