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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan 

oleh pelaku terhadap mantan kekasih yaitu faktorinternalyang timbul dari 

dalam diri pelaku seperti faktor usia, faktor daya emosional, faktor psikologis 

dan faktor eksternal yaitu dari luar diri pelaku seperti faktor agama, faktor 

tontonan atau bacaan serta faktor keluarga dan lingkungan.  

Sebab kejahatan selain faktor internal dan eksternal juga dapat dikategorikan 

berdasarkan teori anomi, pelaku tidak memperdulikan norma-norma hukum 

sehingga melakukan kejahatan pembunuhan berencana.  

2) Upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan 

oleh pelaku terhadap mantan kekasih, yaitu: 

a. Pihak kepolisian melakukan upaya preventif yaitu upaya pencegahan 

dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai jenis 

tindak pidana atau kejahatan serta akibat-akibat hukum yang akan timbul 

jika melakukan kejahatan khususnya kejahatan pembunuhan berencana 

kepada masyarakat dan sekolah-sekolah.Serta melakukan upaya represif 



64 
 

apabila telah terjadi kejahatan pembunuhan berencana dengan 

menegakkan hukum secara tegas dan sesuai peraturan agar membuat efek 

jera kepada pelaku. 

b. Pihak lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan kepada narapidana 

yaitu pembinaan keterampilan, pembinaan agama, pembinaan rohani serta 

jasmani dengan tujuan mengembalikan keadaan dan kondisi narapidana 

menjadi lebih baik sehingga dengan harapan dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat, dapat melanjutkan hidupnya dengan baik dan 

tidak terfikir untuk mengulangi kembali melakukan suatu kejahatan. 

B. Saran 

Saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan pembahasan yang telah 

diuraikan yaitu sebagai berikut: 

1) Setiap orang sebaiknya memiliki pengetahuan agama dan keimanan yang 

cukup untuk mengontrol diri dalam berfikir dan bertindak. Media massa dan 

pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam menyeleksi dan 

menyiarkan tayangan yang bersifat positif dan jauh dari unsur kekerasan guna 

melindungi masyarakat.  

2) Pihak Kepolisian Resort Metro dalam upaya non-penal dapat meningkatkan 

kegiatan penyuluhan secara rutin. Upaya penal diharapkan agar lebih tegas 

dan baik pelaksaannya sesuai dengan peraturan. 

 

 

 


