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V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahawa:

1. Upaya Satuan Pengamanan (Satpam) dalam Menanggulangi Kejahatan di

Univesitas Lampung adalah pihak Satpam telah melakukan upaya

pencegahan atau upaya preventif di seluruh lingkungan Unila yaitu dengan

cara menghimbau, dan melakukan kontroling setiap harinya akan tetapi

banyaknya mahasiswa yang membawa kendaraan khususnya sepeda motor

tidak sebanding dengan jumlah Satpam yang ada. Selain itu kurangnya

kesadaran mahasiswa dalam menjaga keamanan dan ketertiban guna

mencegah terjadinya kejahatan sangatlah sedikit. Tugas pengamanan yang

dilakukan oleh Satpam bisa berjalan dengan baik apabila ada kerjasama dari

mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya upaya penal atau upaya penanggulangan

kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan

terjadi, antara lain mencakup tindakan menyelidik, menyidik, menuntutan

serta memeriksa dan mengadili dengan berpedoman pada KUHAP dan

KUHP serta perundang-undangan lainya. Satpam akan melakukan

penindakan apabila pelaku pencurian diketahui melakukan pencurian dan

pelaku tertangkap tangan oleh Satpam, selanjutnya pihak satpam melakukan

pendataan terlebih dahulu tentang identitas pelaku dan identitas korban dan
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melihat apakah sudah ada barang bukti yang dibawa pelaku. Selanjutnya

pihak Satpam menyerahkan pelaku kejahatan kepada pihak Kepolisian

untuk ditindak lanjuti kasus tersebut.

2. Faktor penghambat satuan pengamanan (Satpam) dalam menanggulangi

kejahatan di Universitas Lampung yaitu kurangnya ketegasan dan kesigapan

penegak hukum dalam menangani kejahatan, sarana dan fasilitas yang tidak

mendukung, serta masyarakat yang bersikap apatis, dan budaya yang

cenderung membiarkan terjadinya kejahatn terjadi.

B. Saran

berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, maka saran-saran yang

dapat penulis berikan untuk upaya satuan pengamanan (Satpam) dalam

menanggulangi kejahatan di Universitas Lampung adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak Satpam lebih mengoptimalkan penjagaan keamanan dan

ketertiban serta lebih mengoptimalkan sistem kontroling di seluruh

lingkungan Univeritas Lampung dan menambah jumlah personil Satpam.

salain itu harus ada kerja sama antara Satpam dengan mahasiswa, karyawan,

dosen dan seluruh masyarakat untuk saling menjaga ketertiban guna

mencegah terjadinya kejahatan. Selanjutnya sudah saatnya Unila menambah

sistem pengamanan seperti CCTV guna mengoptimalkan penjagaan dan

memperkecil terjadinya kejahatan.

2. Perlu adanya dukungan dan peran aktif dari masyarakat agar Satpam dapat

memaksimalkan tugas fungsi dan peranan seperti yang tercantum dalam
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pasal (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

24 Tahun 2007, dalam menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan

perlindungan dari setiap gangguan kejahatan.


