
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  
Kekerasan seksual berbasis gender telah memasuki babak baru, kekerasan seksual dapat 

terjadi dimana saja dan kapan saja, oleh siapa dan untuk siapa, di dunia nyata maupun dunia maya. 

Salah satunya, dan yang menjadi topik utama penelitian tugas akhir ini adalah kekerasan seksual 

berbasis gender online, yakni revenge porn.  

 Kekerasan seksual berbasis gender online ini memiliki kecenderungan didasari dengan 

motif balas dendam, sama seperti arti secara harafiah dari kata revenge. Semakin banyaknya 

korban dari kasus ini kemudian membuat penulis tergerak untuk melakukan penelitian dan 

menjadikan kasus ini sebagai film documenter, dan dari sekian banyak korban yang ditemui 

penulis untuk dimintai keterangan ataupun data, hanya ada satu yang bersedia pengalaman 

hidupnya dijadikan objek penelitian. Penulis menyadari betapa sulitnya bagi beberapa korban 

untuk menjadikan pengalaman hidupnya sebagai objek penelitian, hal ini dikarenakan, begitu 

banyaknya korban yang masih belum dapat pulih dari kisah kelamnya, tidak hanya tidak mau 

diangkat menjadi objek penelitian, beberapa korban bahkan memilih untuk tidak membahas atau 

mengungkit kembali masalah tersebut.  

 Hal ini kemudian semakin memicu penulis untuk mengerjakan tugas akhir ini, dengan 

tujuan utama, dapat menjadi obat bagi para korban yang masih berjuang, dan para korban yang 

melupakan masalah tersebut tanpa pulih terlebih dahulu. Serta ditujukan kepada siapapun yang 

nantinya akan menjadi audiens dari film documenter ini. Melalui satu narasumber yang bersedia 

ini lah, penulis kemudian mengangkat atau membedah lebih dalam mengenai kekerasan seksual 

berbasis gender online revenge porn, mulai dari kronologi pertama kali terkena kasus ini, dampak 

yang disebabkan oleh kasus ini, sampai bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh korban untuk 

bisa bangkit. Didukung dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang belum mengetahui tentang 

apa itu revenge porn, apa dampak yang disebabkan, mengapa hal itu dapat terjadi, penjelasan oleh 

LBH APIK Semarang yang terdapat di dalam video kemudian menjawab semua hal itu secara 

fakta, LBH APIK Semarang kemudian menambahkan, kasus ini benar-benar patut diberikan 

sorotan yang lebih, mengingat dampaknya yang menimbulkan indikasi untuk bunuh diri. Dan 



 

 

kecenderungan masyarakat Indonesia yang memiliki budaya “victim blaming” tanpa mau tahu 

terlebih dahulu, yang justru semakin menutup ruang gerak korban untuk sembuh, bahkan semakin 

terpuruk.  

 Oleh sebab itu melalui film documenter ini, diharapkan khalayak dapat menerima dengan 

baik pesan yang terdapat di dalam film documenter ini, karena dengan adanya kesadaran 

masyarakat mengenai permasalahan ini, diharapkan dapat menutup kemungkinan ruang gerak 

pelaku di luar sana, atau bahkan dapat mencegah kemungkinan munculnya pelaku baru, dan 

tentunya korban baru, jikapun ada, melalui film documenter ini diharapkan para korban untuk 

berani terbuka kepada orang terdekat (orang tua), dan melaporkan kepada pihak terkait, salah 

satunya LBH APIK yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Dengan adanya kesadaran 

masyarakat mengenai permasalahan ini pula, diharapkan para korban menemukan kembali 

kepercayaan dirinya untuk tidak menutup diri, dan berani memulai kembali kehidupan sosialnya, 

serta bangkit untuk mengahadapi permasalahan hidupnya.  

 Sebagai penutup, penulis menyadari betapa sulitnya untuk menyadarkan masyarakat luas 

mengenai bahaya dari kasus kekerasan ini, mencegah munculnya korban dan menyadarkan para 

pelaku di luar sana juga pekerjaan yang berat, dan bahkan untuk memulihkan kesehatan mental 

dari para korban saja bukanlah satu hal yang mudah. Akan tetapi penulis percaya, sekecil apapun 

yang diperjuangkan dengan hati, pasti akan tetap berdampak dan membuahkan hasil. Bak lampu 

redup yang ditempatkan di kegelapan, sekecil apapun pasti akan tetap memberikan terang. 

Tetaplah Menjadi Radar. 

5.2 SARAN 

 Dari film documenter “Menjadi Radar”, penulis menyarankan agar para korban dimanapun 

berada, untuk tidak menyerah dengan keadaan, dan berjuang untuk kesembuhan mentalnya. 

Masalah akan terus berdatangan, pilihan yang terdapat hanya ada dua; Fight or Flight. lari dari 

kenyataan bukanlah jalan keluar, menyerah tanpa memperjuangkan hak kita sebagai manusia 

hanya akan menimbulkan masalah baru, mari berjuang bersama.  

 Saran bagi para sineas ataupun pembuat film dengan topik yang serupa, penulis berharap 

untuk menggali lebih dalam mengenai masalah ini, jauh lebih dalam dari apa yang sudah pernah 

penulis buat. Hal tersebut akan berguna untuk memperkuat perjuangan para korban, karena dengan 



 

 

semakin banyaknya karya yang memperjuangkan hak para korban sebagai manusia, maka akan 

semakin banyak pula korban yang menyadari, mereka tidak sendiri, mereka masih memiliki 

saudara yang pernah mengalami hal yang serupa, hal ini juga akan mendorong keinginan bangkit 

dan pulih bersama. 

 Saran untuk pembaca, penulis berharap proyek studi ini akan memberikan wawasan 

terhadap penonton serta dapat meningkatkan kesadaran dalam pemenuhan tugas dan tanggung 

jawab dengan baik dan benar. 

 

 


