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V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukan di dalam bab-bab sebelumnya,

aka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.   Faktor-faktor    penyebab    seseorang    melakukan tindak pidana pemalsuan

ijazah, adalah:

a. Faktor internal berupa prilaku sosial (social behavior), dengan tujuan

untuk meningkatkan kedudukan seseorang (status symbol) atau

meningkatkan popularitas dimata masyarakat sebagai prestice symbol,

serta adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan.

b. Faktor eksternal berupa perkembangan teknologi, rekruitmen instansi

tertentu, bahkan dunia usaha, serta adanya peluang atau kesempatan.

2. Pada dasarnya penanggulangan terhadap nelaku tindak pidana pemalsuan

ijazah sudah ada sejak dulu, baik dalam rumusan Pasal-Pasal yang terdapat

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-

Undang lain diluar KUHP. Sarana "penal" merupakan "penal policy" atau

"penal law enforcement policy" sangat vital perannya dalam proses penegakan

hukum untuk menanggulangi kejahatan. Pendekatan dengan cara non penal

mencakup area pencegahan kejahatan yang sangat luas dan mencakup baik

kebijakan maupun praktek. Sarana non penal pada dasarnya merupakan

tindakan preventif, mulai dari sistem pendidikan, kode etik sampai dengan

pembaharuan hukum perdata dan hukum administrasi. Kebijakan tersebut

bervariasi antara negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar
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belakang kultural, politik dan intelektual yang ada pada masing-masing

masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum hendaknya selalu melakukan sosialisasi kepada

masyarakat luas bahwa memalsukan ijazah adalah suatu perbuatan meiawan

hukum dan setiap pelakunya dapat dikenakan hukuman baik pidana penjara

maupun pidana denda.

2. Menerapkan mekanisme pengecekan ulang untuk setiap lembaga yang

melakukan perekrutan harus diterapkan, dengan cara melakukan pengecekan

ulang terhadap sumber ijazah yang diajukan oleh para calon.

3. Membangun kemitraan antara masyarakat dengan para aparat penegak hukum

dalam mewujudkan kesadaran untuk patuh dan taat pada hukum serta

senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.

4. Membentuk wadah bersama, antara aparat penegak hukum dengan

masyarakat, untuk menciptakan rasa kebersamaan dan kesetaraan, sehingga

dapat melakukan langkah-langkah pro-aktif dalam menanggulangi tindak

pidana pemalsuan ijazah.


