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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembehasan yang telah peneliti sampaikan pada BAB 

IV.Makapenelitidapatmenyimpulkandaripermasalahan yang terjaditersebut. 

Adapunkesimpulanyang 

dapatdiambilolehpenelitiselamamelakukanpenelitianadalah : 

1. Cara perwira dalam menyampaikan pentingnya perlindungan diri bagi 

Kadet perempuan adalah dengan memberi penyuluhan tentang macam dan 

pencegahan pelecehan seksual, memberi contoh pada tayangan video 

tentang masalah terkait untuk memberi gambaran macam-macam 

pelecehan seksual untuk mengetahui bagaimana pencegahannya, dan 

memberikan literatur yang berkaitan dengan masalah pelecehan seksual, 

serta memberi arahan bagaimana untuk bersikap dilingkungan yang 

mayoritas laki-laki. 

2. Peran aktif perwira di atas kapal dalam usaha perlindungan terhadap 

perempuan adalah dengan memberi contoh kepada seluruh kru kapal 

terutama kru laki-laki untuk saling menghormati perempuan yang ada di 

atas kapal, mengadakan briefing kepada seluruh kru setiap 1 minggu 

sekali guna  membahas masalah-masalah yang ada di kapal dan 

memberikan usulan-usulan yang membangun. 
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3. Cara perwira di atas kapal dalam mengajarkan etika berpakaian dan 

berperilaku di atas kapal terhadap kadet perempuan adalah dengan 

memberikan contoh bagaimana bersikap dan berperilaku serta berpakaian 

di atas kapal dengan memberikan bacaan tentang masalah terkait dan 

memberikan contoh pakaian di etalase untuk acuan berpakaian di atas 

kapal.  

B. Saran 

Setelahmemperhartikankesimpulandiatas, maka penelitimemberikan saran 

yang sekiranyadapatbermanfaatdandapatmenekan jumlah kasus pelecehan 

seksual. Saran-saran daripenelitiadalah sebagaiberikut : 

1. Sebaiknya selain memberikan penyuluhan khusus terhadap kadet 

perempuan pada saat BJST (Before Join Ship Training), perusahaan juga 

perlu menekankan bahwadalam menyampaikan pentingnya perlindungan 

diri bagi Kadet perempuan adalah dengan memberi penyuluhan. Peran 

perwira juga sangat di perlukan di atas kapal untuk lebih memberi 

perhatian kepada kadet perempuan dengan menegur secara langsung, 

memberikan hukuman jika kadet perempuan tidak bersikap baik terhadap 

kru lain, juga memberikan penyuluhan atau literatur-literatur yang 

berkaitan dengan perlindungan diri dari pelecehan seksual. 

2. Perusahaan disarankan dapat menghimbau perwira ikut berperan aktif 

dalam melindungikadet perempuan dan mencegah terjadinya pelecehan 

seksual.Peran aktif perwira bisa dilakukan dengan memberi contoh kepada 
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seluruh kru kapal terutama kru laki-laki untuk saling menghormati 

perempuan yang ada di atas kapal, Perwira di atas kapal dapat 

memberikan teguran langsung maupun memberikan tindakan kepada 

kadet perempuan maupun kru kapal yang melakukan tindakan yang 

mengarah kepada pelecehan seksual. 

3. Sebaiknya perwira di atas kapal secara langsung memberi mentoring 

kepada kadet perempuan untuk lebih menekankan cara beretika dan 

berpakaian di atas kapal dengan memberikan gambaran secara langsung 

bagaimana untuk berpakaian di atas kapal dengan menyediakan foto 

contoh penggunaan pakaian untuk di atas kapal. 

 


