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V. PENUTUP 

A. Simpulan 

 

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian 

maka sebagaimana penutupan dari pembahasan atas permasalahan dalam skripsi 

ini, penulis menarik simpulan: 

1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penelantaran bayi, yaitu: 

 

a. Faktor Kurangnya Pengetahuan Tentang Agama  

Karena agama pada dasarnya mendoktrin bagi penganutnya 

untukmelakukan perbuatan baik dan benar sesuai dengan apa yang telah 

digariskan/diajarkan agama tersebut  sebagai nilai penuh moral dan penuh 

kebaikan. 

  

b. Faktor Hubungan Luar Nikah 

Penyebab lainnya yaitu karena bayi yang dilahirkan tersebut berasal dari 

hubungan luar nikah, hal ini berawal dari ketidakpantasan saat melakukan 

pergaulan yang jauh dari nilai budaya ketimuran Indonesia.  

 

c. Faktor Kepribadian Individu  

Kepribadian individu merupakan faktor selanjutnya yang berperan terhadap 

terjadinya kejahatan penelantaran bayi. Sifat individu yang bertanggung 

jawab dan mengakui kesalahannya akan menghindarkan dari terjadinya 

kejahatan penelantaran bayi, karena setiap individu mencoba untuk 
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mempertanggungjawabkan perbuatan akibat kesalahannya sendiri. Individu 

yang sejak kecil dididik dengan agama dan pendidikan yang baik, 

membentuk karakter orang tersebut untuk senantiasa melakukan perbuatan 

yang sejalan dengan norma-norma agama, sosial, dll. 

 

d. Faktor Keluarga 

Faktor keluarga yang di dalamnya tidak memiliki suasana keharmonisan 

merupakan pendorong seseorang untuk tidak peduli terhadap keluarganya. 

Sehingga tidak ada perhatian khusus terhadap masalah apa yang sedang 

dialami keluarganya dan lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri. 

Peran keluarga sebagai alat kontrol sosial dalam lingkup yang lebih kecil di 

masyarakat pun menjadi hilang.  

 

e. Faktor Lingkungan Tempat Tinggal 

Faktor lingkungan membawa pengaruh besar dalam terjadinya berbagai 

kejahatan, kejahatan-kejahatan tidak akan muncul apabila dalam lingkungan 

tempat seseorang tinggal memiliki lingkungan yang agamis, berbudaya dan 

antara masyarakat memiliki komunikasi dan akhlak yang baik. 

 

f. Faktor Ekonomi 

Dengan alasan ekonomi, pelaku kejahatan penelantaran sengaja melakukan 

aksi kejahatannya untuk melepaskan diri dari beban dan tanggung jawab 

atas lahirnya bayinya tersebut. 
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g. Faktor lain-lainnya 

Selain berbagai faktor diatas, faktor yang melatarbelakangi terjadinya 

kejahatan penelantaran bayi adalah faktor bayi yang dilahirkan kondisi 

fisiknya tidak sempurna, faktor bayi yang dilahirkan tidak sesuai dengan 

jenis kelamin yang diharapkan.  

 

2) Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan penelantaran 

bayi antara lain dengan cara, tindakan preventif dengan cara non penal artinya 

mengupayakan melakukan pencegahan kepada semua individu mulai dari 

tingkat pendidikan melalui penyuluhan di sekolah-sekolah tentang bahayanya 

pergaulan bebas, pemberian pemahaman kepada masyarakat akibat-akibat 

hukum yang dapat timbul jika melakukan kejahatan khususnya kejahatan 

penelantaran bayi, mengadakan kegiatan-kegiatan positif untuk mengisi 

aktifitas pemuda-pemudi, serta apabila telah terjadi kejahatan penelantaran 

bayi yaitu dengan upaya represif dengan cara penal artinya tindakan aparat 

penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan sesuai dengan 

peraturan yang ada agar mampu membuat efek jera kepada pelaku dan 

menyadari kesalahan atas perbuatannya. Sesuai dengan Undang-Undang No. 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Paal 308 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP).   
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B. Saran 

 

Adapun saran yang diberikan penulis demi kelancaran penegakkan hukum. 

1. Sebaiknya usaha pencegahan terjadinya kejahatan penelantaran bayi dilakukan 

dengan menciptakan suasana yang religius dalam lingkungan keluarga. Orang 

tua harus menjalankan perannya mengawasi anaknya untuk mencegah 

terjadinya kejahatan tersebut. 

2. Aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan 

masyarakat sebaiknya saling meningkatkan kerjasama dalam hal 

penanggulangan kejahatan penelantaran bayi. 

 

 

 


