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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Dari pemaparan yang sudah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa catcalling 

adalah masalah yang sudah lama terjadi di Indonesia khususnya. Catcalling yang 

dikategorikan sebagai street harassment memiliki dampak yang sangat negatif bagi si 

korban. Dampak negatif tersebut yaitu korban merasa risih, takut, marah, dan ketika 

korban mengalami catcalling berkali-kali akan mengalami trauma. 

Berdasarkan riset yang dilakukan, diketahui bahwa permasalahan utama adalah 

pelaku catcalling yang tidak mengetahui adanya istilah catcalling padahal mereka sering 

kali melakukanya. Selama pelaku tidak tahu dan tidak sadar bahwa catcalling memiliki 

dampak psikologis bagi si korban maka mereka akan melakukan hal tersebut terus-

menerus. 

Pelaku catcalling sendiri bisa datang dari berbagai kalangan salah satunya para 

pekerja yang setiap harinya menghabiskan waktu di jalan seperti sopir truk. Sopir truk 

menghabiskan waktu sehari-hari berkendara dalam tempo waktu yang bisa dibilang lama 

dan seringkali menjumpai perempuan asing yang sering mereka ganggu dengan cara 

catcalling tentunya. Sopir truk yang jauh dari perkembangan berita maupun teknologi 

membuat mereka sulit untuk menerima atau mendapatkan sumber informasi tentang 

catcalling khususnya. 

Dengan adanya kampanye ini diharapkan sopir truk menjadi tahu dan sadar 

bahwa yang mereka lakukan selama ini ternyata memiliki dampak psikologis bagi si 

korban. Jika para sopir truk tau dan sadar akan dampak catcalling maka mereka tidak 

akan melakukan hal tersebut lagi. 
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5.2.Saran 

Catcalling adalah permasalahan yang selalu ada di setiap negara termasuk 

Indonesia. Diharapkan peran dari pemerintah untuk membantu meminimalisir atau 

mengurangi terjadinya catcalling. Seperti yang sudah dilakukan di berbagai negara 

seperti Perancis, Belgia, Selandia Baru, dll yang menindak secara tegas pelaku catcalling. 

Dengan cara tersebut terbukti membantu mengurangi kasus street harassment bahkan 

berpengaruh pada berkurangnya kasus pelecehan seksual lainya. 

Tak hanya itu, masyarakat juga perlu tahu dan membantu untuk mengurangi kasus 

catcalling. Karena dengan tindakan masyarakat luas pula lah kasus catcalling dapat 

berkurang. Tindakan tersebut bisa dalam hal saling menginformasikan tentang catcalling 

kepada orang-orang terdekat atau menegur ketika melihat dan menyaksikan langsung 

peristiwa catcalling. Peran dari masyarakat luas ini yang akan membantu dan 

mempermudah jalanya kampanye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


