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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan : 

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana 

persetubuhan sedarah (incest) berdasarkan faktor pebawaan yang berkebang 

dengan sendirinya yaitu : 

a) Adanya perilaku seksual yang menyimpang ; 

Penyimpangan seksual pada akhirnya menuntun seseorang tersebut 

kepada tingkah laku kompulsif dan patologis. Hal ini disebabkan 

oleh multifaktoral, yang mencakup gejala-gejala di luar dan di 

dalam pribadi yang berkaitan. 

b) Ketaatan dalam menjalankan perintah agama yang rendah ; 

Kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai aqidah di dalam agama 

juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. 

Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat 

kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Sehingga, faktor ini 

merupakan salah satu faktor yang mendukung seseorang melakukan 

suatu tindak kejahatan. 
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Kemudian faktor-faktor selanjutnya yang menjadi penyebab seseorang 

melakukan tindak pidana persetubuhan sedarah (incest) berdasarkan faktor 

lingkungan eksternal (sosial) yaitu : 

a) Keadaan keluarga yang tidak harmonis ; 

Kondisi keluarga yang tidak harmonis adalah faktor penyebab 

timbulnya hasrat seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan. 

Hal ini berdampak sangat besar karna merupakan kongkretiasi dalam 

mengendurnya ikatan sosial dan keluarga sebagai pemicu seseorang 

untuk berbuat kejahatan. 

b) Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan 

Faktor berikut ini juga merupakan faktor yang memicu seseornag untuk 

melakukan suatu tindak kejahatan. Karna faktor inilah kemampuan 

berfikir seseorang tidak berkembang, tidak dapat berfikir secara logis 

dan tidak memikirkan dampak yang akan terjadi kedepannya. 

 

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak 

pidana incest antara lain : 

a) Upaya yang bersifat preventif, yakni upaya yang sifatnya lebih 

mencegah suatu tindak kejahatan. Upaya tersebut antara lain seperti 

memaksimalkan peran media massa untuk memberikan pemberitaan 

yang sifatnya dapat membantu mencegah terjadinya kriminalitas 

seksual khususnya terhadap wanita dan anak. Upaya ini tidak hanya 

melibatkan pihak kepolisian dan rekan-rekan jurnalis saja, akan 

tetapi mengajak semua lapisan individu dan masyarakat serta 

pemerintah untuk turut serta dalam upaya pencegahan agar tidak 
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terjadi lagi suatu tindak kejahatan asusila terhadap anak-anak dan 

individu yang lainnya. 

b) Upaya yang bersifat represif, yakni upaya yang dilakukan setelah 

terjadinya suatu kejahatan. Upaya ini merupakan suatu bentuk 

upaya yang menitikberatkan pada suatu penindasan, pemberantasan 

dan penumpasan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku 

tindak kejahatan. Upaya penanggulangan ini melibatkan para aparat 

penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. 

 

B. Saran 

 

1. Kuantitas dan kualitas incest menunjukkan suatu peningkatan yang 

mengkhawatirkan, maka sebaiknya dibuat suatu program pencegahan yang 

terarah dan terpadu untuk penanganan kasus-kasus kesusilaan umumnya 

dan kasus incest khususnya. 

2. Dalam proses persidangan lebih diutamakan lagi perlindungan hukum bagi 

korban, karna dalam kenyataannya masih banyak korban dari tindak pidana 

kesusilaan khususnya incest lebih menderita lagi pada saat menjalani proses 

persidangan karna mendapatkan tekanan dari pertanyaan-pertanyaan yang 

cenderung memojokkan korban. 

3. Diintensifkan lagi penyuluhan dan sosialisasi oleh aparat penegak hukum 

maupun pemerintah ke desa-desa agar dapat menambah pemahaman warga 

masyarakat akan dampak dari melakukan suatu tindak pidana. 

 


