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V. PENUTUP 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisa skripsi ini, penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi seksual secara 

komersil terhadap anak melalui media internet, yaitu: 

 

a. Faktor Intern  

Diri Si Anak yang memiliki sifat prilaku hidup hedonis, yang selalu merasa tidak 

puas, selalu ingin lebih dari teman-temannya, menyebabkan mereka sendiri harus 

berpenghasilan uang dengan cepat dan banyak untuk tujuan memamerkan diri. 

 

b. Faktor Ekstern  

Faktor lingkungan tinggal para anak merupakan lingkungan yang tidak baik 

sehingga anak ikut menjadi orang yang tidak baik.Faktor kurangnya pengetahuan 

tentang agama karena agama merupakan salah satu social control dengan nil-nilai 

kegamannya. Susah Menemukan Alat Bukti menjadi Masalah yang muncul saat 

ini, yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Faktor Ekonomi merupakan 

dimana kondisi ekonomi dapat memicu pelaku melakukan kejahatan merupakan 

utuk bertahan hidup.Faktor lain-lainnya yaitu Faktor Materi Yang Besar, Faktor 

Akses Internet Yang Tidak Terbatas, dan Sistem Keamanan Jaringan Yang Lemah 



 
77 

 

 

2) Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan eksploitasi 

seksual secara komersil terhadap anak melalui media internet, yaitu: 

 

a. Upaya Non penal  

 

Melalui Tindakan preventif  yaitu : kegiatan Agama yang ditingkatkan lagi 

sehingga menjadikan  norma agama merupakan pendidikan yang sudah diterapkan 

sejak anak-anak. Perkuat dukungan lembaga khusus di Indonesia untuk 

melaporkan masalah-masalah keamanan komputer. Sosialisasi dilakukan haruslah 

sesering mungkin dan dilakukan dilingkungan anak-anak. Upaya-upaya lainnya 

yaitu Patroli/Razia oleh Satpol PP, Peran dari keluarga dalam mengawasi anak, 

Pengamanan Sistem Jaringan Internet Yang Kuat, Menjalin Komunikasi Dua 

Arah, Tidak Mudah Percaya Pada Sesorang Yang Belum Dikenal, Bijak 

Menggunakan Media Sosial, Memilih Teman Yang Baik, dan Kesadaran diri. 

 

b. Upaya Secara Penal 

 

Tindakan Represif dengan Cara Penal Artinya tindakan yang dilakukan oleh 

aparatur penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana lain dengan 

cara: menegakkan hukum sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik. Didalam Kontek ini pemerintah membangun sebuah 

undang-undang yang berkaitan dengan anak baik itu sebuah, undang-undang 

perlindangan anak, undang-undang sistem peradilan pidana anak. Tetapi sekali 

lagi pidana yang dijatuhkan kepada anak pidana yang berorointasi mendidik, 

untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan masa depan yang lebih baik yang 

lebih bermoral bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat. 



 
78 

 

 

 

B. Saran 

 

Adapun saran yang diberikan penulis demi kelancaran penegakan hukum. 

a. Sebaiknya usaha pencegahan terjadinya kejahatan eksploitasi seksual secara 

komersil terhadap anak melalui media internet orang tua harus menjalankan 

perannya mengawasi anaknya menjelaskan dampak yang timbuk dalam 

kejahatan seksual tersebut. 

 

b. Perlunya adanya peningkatan kualitas penegak hukum (polisi, jaksa, hakim)  

dalam menangani cybercrime khususnya pada tindak pidana eksploitasi  

seksual terhadap anak melalui media internet mengingat modus operandi 

dalam cybercrime ini sangat berbeda dengan kejahatan konvensional. Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara melakukan upaya-upaya pelatihan (training) bagi 

para penegak hukum mengenai kejahatan yang berkaitan dengan cybercrime. 

Karena hal ini tentu saja membutuhkan kecermatan para penegak hukum 

dalam upaya penjeratan terhadap pelaku kejahatan  cybercrime. 


