
 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: 

 

1. Upaya penanggulangan kejahatan pencabulan terhadap anak yang dilakukan 

oleh Polda Lampung terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Upaya 

preventif yang bersifat operasional dilakukan dengan kepolisian secara 

intensif melakukan pengawasan terhadap peredaran film-film porno yang 

beredar di Lampung. Selain dilakukan pengawasan juga dilakukan penyitaan 

terhadap barang-barang tersebut dan juga hal-hal lain yang berbau pornografi 

lainnya, yang pada nantinya akan dimusnahkan. Selain upaya preventif yang 

bersifat operasional tersebut pihak kepolisian juga mengadakan upaya 

preventif yang bersifat bimbingan masyarakat. Upaya bimbingan masyarakat 

tersebut dilakukan dengan jalan Memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah 

mengenai pencabulan anak mulai dari faktor-faktor penyebab terjadinya 

pencabulan anak sampai bagaimana cara agar tidak menjadi korban 

pencabulan anak.  
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Polda Lampung juga dapat melakukan tindakan-tindakan represif dalam 

menanggulangi tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur. Tindakan 

represif tersebut dilakukan dengan cara menangkap dan memproses secara 

hukum pidana pelaku-pelaku pencabulan anak di bawah umur sesuai dengan 

peraturan hukum yang berlaku. Upaya represif ini merupakan upaya 

menegakan hukum pidana, memberikan keadilan terhadap korban dan 

memberikan efek jera terhadap pelaku, serta memberikan pelajaran kepada 

masyarakat agar tidak melakukan kejahatan tersebut. 

 

2. Faktor-faktor penghambat yang dialami Polda Lampung dalam upaya 

penanggulangan kejahatan pencabulan terhadap anak, yaitu: 

1) Faktor penghambat yang berasal dari internal 

Faktor-faktor penghambat yang berasal dari internal dalam mengungkap 

tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polda 

Lampung adalah sebagai berikut: 

a. Faktor penghambat dari undang-undang hukum pidana, yaitu korban 

harus melakukan pemeriksaan medis atau disebut visum et repertum 

diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro 

yustisia) atas permintaan yang berwenang (kepolisian) terhadap segala 

sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti.  

b. Selain itu, faktor penghambat dari undang-undang hukum pidana, yaitu 

korban harus bisa menghadirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang 

saksi dalam proses perkara tersebut. 
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c. Korban tidak mau disidik karena biasanya korban takut dengan adanya 

ancaman dari keluarga tersangka terutama dari pelaku itu sendiri dan 

korban merasa malu karena apa yang dialami adalah sebagai aib. 

d. Korban tidak mau disidik dikarrenakan merasa takut, malu dan trauma, 

contohnya korban meenghindari proses hukum atau penyidikan dengan 

pindah rumah, sehingga polisi atau penyidik sulit untuk melakukan 

panggilan kepada korban. 

2) Faktor penghambat yang berasal dari eksternal 

Faktor-faktor penghambat yang berasal dari eksternal dalam mengungkap 

tindak pidana pencabulan anak dari luar lembaga Polda Lampung adalah 

sebagai berikut: 

a. Faktor penghambat dari faktor sarana atau fasilitas yang mendukung 

penegakan hukum, yaitu lokasi yang biasanya digunakan pelaku 

pencabulan anak juga merupakan penghambat bagi pihak kepolisian 

dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak, karena dalam 

ruang tersebut tidak ada orang selain korban dan pelaku itu sendiri. 

b. Faktor penghambat dari faktor masyarakat, yaitu respon lingkungan 

terdekat dan masyarakat luas menanggapi anak yang menjadi korban 

pencabulan adalah anak yang telah ternoda, buruk, mempermalukan 

keluarga, pembawa sial atau tidak punya masa depan sehingga anak 

juga akan memperoleh dan mengembangkan gambaran negatif tentang 

dirinya sendiri. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti menyarankan: 

a. Dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan, para aparat hukum harus 

melakukan tindakan terhadap para pelaku kejahatan dengan meningkatkan 

upaya preventif dan upaya refresif dan juga memperhatikan dampak-dampak 

yang terjadi kepada korban akibat tindak pidana percabulan khususnya anak. 

b. Pengawasan dari orang tua dan masyarakat sekitar dapat lebih diberikan 

kepada anak. Agar anak dapat merasa aman dan terlindungi, serta 

Meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat dan penjelasan akan 

pentingnya melakukan pencegahan terhadap tindak pidana percabulan dan 

dampak hukum yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana percabulan. 

Dan memberikan kesadaran untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak 

untuk menghindari dari terjadinya tindak pidana percabulan yang bisa 

menimpa mereka. 

 


