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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, 

adapun kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan Peneliti, yaitu : 

5.1.1. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan 

seksual incest terhadap anak perempuan penyandang disabilitas 

beragam dengan yang tertinggi, yaitu kesulitan orang tua dalam 

mengatasi dorongan seksualnya. Dorongan seksual yang tinggi pada 

orang tua menyebabkan anak perempuan penyandang disabilitas 

sebagai sasaran karena mereka merupakan orang yang memiliki 

keterbatasan dan karena ketidakberdayaan mereka hanya bisa 

menerima apa yang diperbuat kepadanya. 

5.1.2. Perlindungan hukum terhadap anak perempuan penyandang 

disabilitas sebagai korban kekerasan seksual incest di Kota Batam 

belum maksimal. Dimana berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa kasus kekerasan seksual incest terhadap anak perempuan 

penyandang disabilitas di Kota Batam masih gantung dan belum naik 

hingga pada tingkat penuntutan. Padahal menurut pihak kepolisian, 

pelaku telah memenuhi unsur terjadinya kekerasan seksual incest 

yang dimana perkaranya sudah dapat naik ke tingkat Penuntutan. 

Selain itu, pemahaman masyarakat Kota Batam terkait kekerasan 

seksual incest masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil penelitian 

dengan total 129 responden baru sekitar 63,6% masyarakat yang 

mengetahui apa itu kekerasan seksual incest. Sekitar 21,7% baru 

mengetahui setelah adanya penyebaran kuisioner online dan 14,7% 

tidak mengetahui apa itu kekerasan seksual incest. 
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5.2. Keterbatasan 

Peneliti dalam penyusunan skripsi ini juga menemukan beberapa 

kendala, seperti : 

5.2.1. Keterbatasan data, dimana kasus kekerasan seksual incest terhadap 

anak perempuan penyandang disabilitas merupakan kasus yang 

berada di ranah privat yang jarang sekali terungkap atau publish secara 

umum. Selain itu juga karena kemauan masyarakat Kota Batam dalam 

memberikan informasi melalui pengisian kuisioner online juga masih 

rendah sehingga luasnya penelitian Peneliti hanya sebatas pada 

jumlah data yang dapat dikumpulkan oleh Peneliti. 

5.2.2. Keterbatasan sumber buku, dimana materi yang membahas mengenai 

kekerasan seksual incest masih tergolong sedikit sehingga Peneliti 

menemui kendala dalam penyusunan skripsi ini. 

5.3. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Peneliti dalam skripsi 

ini, adapun rekomendasi dari Peneliti, yaitu : 

5.3.1. Kepada Pemerintah, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

(P3AP2KB) Kota Batam dan organisasi terkait seperti pihak Komisi 

Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota 

Batam, untuk dapat meningkatkan pemahaman khususnya terhadap 

masyarakat Kota Batam yang masih tergolong rendah terhadap kasus 

kekerasan seksual incest terkhusus bagi anak perempuan penyandang 

disabilitas. Pemahaman ini dapat dilakukan dengan cara seperti 

mengadakan sosialisasi ataupun seminar terkait kekerasan seksual 

incest di semua kalangan masyarakat agar masyarakat dapat lebih 

waspada dalam menghindari lebih banyak lagi orang yang menjadi 

korban dari kekerasan seksual incest. 

5.3.2. Kepada Pemerintah seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan 

Kehakiman, terhadap kasus kekerasan seksual incest terhadap anak 
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perempuan penyandang disabilitas di Kota Batam yang telah 

terungkap untuk dapat dimaksimalkan pemeriksaannya disetiap 

tingkat pemeriksaan sehingga pelaku dapat segera mempertanggung 

jawabkan kesalahannya dan korban dapat segara mendapatkan 

kepastian hukum atas haknya yang telah dilanggar. 

5.3.3. Kepada Pemerintah untuk dapat menerbitkan peraturan mengenai tata 

cara pelaksanaan hukum kebiri dan pemasangan alat pendeteksi 

elektronik yang lebih detail sehingga kepada pelaku yang telah 

ataupun nantinya akan dijatuhi hukuman kebiri dan pemasangan alat 

pendeteksi elektronik tersebut dapat segera direalisasikan 

hukumannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan 

yang telah mereka perbuat. 

5.3.4. Kepada masyarakat untuk dapat lebih peduli terhadap keadaan di 

sekitar lingkungannya, seperti contohnya untuk lebih peduli dan 

terbuka dalam memberikan pendapat ataupun tanggapannya dalam 

suatu survei atau penelitian. Sebab dengan makin banyaknya pendapat 

atau tanggapan yang terkumpul tentunya akan membantu 

ditemukannya solusi yang lebih baik terhadap pemecahan 

permasalahan dalam suatu survei atau penelitian yang dilaksanakan. 

5.3.5. Kepada masyarakat khususnya para orang tua untuk dapat lebih 

menyayangi anak-anaknya apalagi khususnya bagi yang merupakan 

seorang penyandang disabilitas. Mereka yang merupakan seorang 

penyandang disabilitas yang karena keterbatasannya mereka tidak 

dapat berbuat apa-apa sehingga janganlah karena keterbatasannya 

mereka menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual, seperti 

tindakan kekerasan seksual incest. Mereka sangat membutuhkan kasih 

sayang dan perlindungan dari orang tua mereka sebab orang tua 

merupakan sosok yang dapat mereka andalkan. Bila orang tua sendiri 

tidak memulai untuk menyayangi mereka tentunya akan semakin 

banyak anak penyandang disabilitas yang akan menjadi korban dari 

tindakan kekerasan seksual incest. 
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