
75 

 

                                      BAB V 

                                  PENUTUP 

 

A. SIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan, sebagai 

berikut:  

1. Terdapat dua bentuk perlindungan hukumterhadap perempuankorban 

tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Banyumas yaitu 

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. 

Perlindungan hukum preventif berorientasi pada pencegahan, yakni 

berupa sosialisasi anti KDRT  kepada masyarakat luas baik yang 

dilakukan oleh Polres Banyumas, maupun PPT-PKBGA Kabupaten 

Banyumas. Perlindungan hukum represif, lebih berorientasi pada 

penanganan korban KDRT. PPT-PKBGA Kabupaten Banyumas 

melaksanakan perlindungan hukum berupa pemberian konseling, 

mediasi, pemulihan fisik, pelayanan bimbingan rohani, membantu 

pemulangan korban dan pendampingan dalam proses hukum. 

Penyelesaian secara litigasi dilakukan dengan pendampingan hukum. 

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak 

kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Banyumas, antara lain 

sebagai berikut:  
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a. Struktur hukum:  

1) Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pendamping 

korban yang mempengaruhi koordinasi pelaksanaan 

perlindungan hukum.  

2) Kurangnya jumlah personil pendamping korban. Kurangnya 

anggaran dan sarana-prasarana, baik di Polres Banyumas 

maupun di PPT-PKBGA Kabupaten Banyumas. 

b. Budaya hukum, masyarakat dan keluarga korban masih 

memandang posisi perempuan sebagai subordinat dalam lingkup 

rumah tangga, sehingga tidak bisa memiliki kebebasan dalam 

menentukan keputusan, langkah dan tindakan untuk mendapatkan 

perlindungan hukum.  

c. Personal korban itu sendiri, terdapat keragu-raguan dalam diri 

korban dalam penyelesaian kasusnya, sehingga menghambat 

pelaksanaan perlindungan hukum korban KDRT. 

B. SARAN 

Saran peneliti merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan adalah 

sebagai berikut: 

1. Perlu adanya peningkatan koordinasi antara lembaga atau instansi 

yang berwenang dan berkapasitas dalam pemberian perlindungan 

hukum korban KDRT di Kabupaten Banyumas, yakni melalui 

peningkatan pemahaman dan kepekaan gender personil 

pendamping korban di masing-masing lembaga. 
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2. Perlu adanya penambahan jumlah personil pendamping korban, 

baik di Polres Banyumas maupun di PPT-PKBGA Kabupaten 

Banyumas. 

3. Perlu adanya peningkatan anggaran bagi korban KDRT, baik di 

Polres Banyumas maupun di PPT-PKBGA Kabupaten Banyumas. 

4. Perlunya dukungan masyarakat, berupa sosialisasi secara masif dan 

berkesinambungan agar masyarakat turut berperan dalam 

pencegahan terjadinya KDRT dan pemberian perlindungan 

terhadap perempuan sebagai korban KDRT. 

5. Perlu adanya dukungan terhadap korban, agar korban tidak ragu-

ragu dalam mengambil keputusan, khususnya mengajukan 

perlindungan hukum terhadap Polres Banyumas dan PPT-PKBGA 

Kabupaten Banyumas. 

 

 

 

 

 

 


