BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
Dari penelitian penulis mengenai tindak pidana pencabulan sesama
jenis yang terjadi di Rantauprapat, maka penulis menyimpulkan
bahwasannya :
1. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama
jenis pada perkara Nomor: 348/Pid.Sus/2016/ PN Rap pada Pengadilan
Negeri Rantauprapat berdasarkan analisa penulis pemberian sanksi
pidana tersebut belum tepat karena dengan memberikan sanksi pidana
berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun kepada Terdakwa
Wage dan sanksi pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus
juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka
dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan tanpa
adanya

pertimbangan

mengenai

tujuan

kemanfaatan

dengan

diberikannya sanksi pidana tersebut kepada Terdakwa Wage. Sanksi
pidana penjara ini saja tidak cukup bagi setiap pelaku tindak pidana
didalamnya harus juga ada tujuan yang berupa pemulihan keadaan
pelaku sehingga pelaku tindak pidana tersebut tidak hanya menjalani
penjara namun juga diproses atau melakukan pemulihan kondisi
pelaku tindak pidana yang dahulunya melakukan penyimpangan
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seksual maka setelah keluar daripenjara pelaku tindak pidana tersebut
tidak lagi melakukan perbuatan pidana setidak-tidaknya tidak lagi
melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu, berdasarkan analisa berfikir
teori pemidanaan gabungan, penulis berpendapat bahwasannya
pemberian pembalasan yang berupa sanksi pidana saja tidak dapat
memberikan manfaat jika didalamnya tidak terdapat tujuan untuk
melakukan pembinaan yang mana proses tersebut dilakukan agar jika
terpidana keluar dari penjara dapat menjadi pribadi yang jauh lebih
teratur dan tidak berbuat tindak pidana lagi. Penerapan sanksi pidana
oleh Hakim PN Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara
pidana No. 348/Pid.Sus/2016/PN Rap dapat dikatakan belum tepat
sebab menurut penulis seharusnya dalam pemberian sanksi pidana
tersebut antara pembalasan dan tujuan dari pemberian pembalasan
tersebut haruslah dilakukan secara bersamaan sehingga dalam
penerapan sanksi pidana tersebut haruslah menanamkan norma hukum
demi perlindungan terhadap masyarakat, mengoreksi terpidana agar
menjadi pribadi yang terpuji dan berfaedah, menuntaskan perelisihan
yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa sehingga dapat memberikan pemulihan keadaan dan juga
memberikan

rasa

damai

dalam

bermasyarakat,

serta

juga

membebasakan Terpidana dari rasa bersalahnya.
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2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan
Sesama Jenis dapat dilakuan dilakukan dengan cara :
a. Perlindungan Hukum Secara Represif
Bentuk

perlindungan

hukum

represif

terhadap

pencabulan sesama jenis (gay) diatur dalam Pasal 292
KUHPidana yang berbunyi “orang dewasa yang melakukan
perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis
kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya
harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun” tidak hanya itu, Pasal 82 ayat
(1) Undang - Undang Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor: 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang sanksi
pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan kekerasan
atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,
melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.
5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
Perlindungan hukum secara represif atau penerapan
sanksi terakhir yang diberikan oleh penegak hukum kepada
korban tindak pidana yaitu dengan memberi sanksi pidana
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terhadap Terdakwa Wage yang mana sanksinya pada amar
putusannya adalah menjatuhkan pidana penjara selama 9
(sembilan) tahun kepada Terdakwa Wage dan denda sejumlah
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti
dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
b. Perlindungan Hukum Secara Preventif
Bentuk perlindungan hukum yang berupa pencegahan
sebelum terjadinya tindak pidana di Rantauprapat

dapat

dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis
dapat dilakukan oleh siapa saja seperti keluarga, masyarakat,
pemerintah dan penegak dengan memberikan langkah-langkah
sebagai berikut :
1) Memberikan pemahaman agama yang benar terkait
dengan fenomena mengenai hubungan sesama jenis
(gay).
2) Menjaga pergaulan dalam kehidupan sehari-hari seperti
membiasakan diri berteman dengan lawan jenis.
3) Menutup segala celah pornografi dari penyalahgunaan
teknologi canggih saat ini.
4) Mengadakan kajian atau seminar mengenai bahaya
lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
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5) Pemerintah melakukan peninjauan terhadap peraturan
perundang-undangan

untuk

mencegah

terjadinya

hubungan seksual sejenis serta penyebaran pornografi
secara umum.
6) Tokoh, ulama, dan ahli pendidikan memberikan
penyuluhan keagamaan terkait dengan LGBT.
7) Setiap orang melakukan pendekatan yang baik dan
tidak memandang miring para pelaku LGBT sebab
pelaku LGBT juga merupakan bagian dari masyarakat
yang memiliki haknya sebagai manusia. Maka hal yang
perlu dilakukan adalah memberikan pendidikan dan
nasihat kepada penderita LGBT agar kembali pada
keadaannya yang normal.

B. Keterbatasan
Keterbatasan penulis dalam melakukan dan menghadapi penelitian
ini ialah :
1. Keterbatasan jarak penulis untuk memperoleh data dan informasi
terkait dengan data-data yang berada di Pengadilan Negeri
Rantauprapat dan/atau wilayah hukum Rantauprapat oleh karena
daerah Penulis yang berada di Batam, Provinsi Kepulauan Riau sangat
jauh dengan wilayah Rantauprapat yang berada di Provinsi Sumatera
Utara.
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2. Keterbatasan penulis dalam mewawancarai atau mencari informasi
dari masyarakat terkait dengan tindak pidana pencabulan sesama jenis
(gay) ini oleh karena kasus seperti ini merupakan hal yang tabu bagi
masyarakat awam.

C. Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap
kasus tindak pidana pencabulan sesama jenis (gay) yang dilakukan di
wilayah

hukum

Rantauprapat

terdapat

hal-hal

yang

Penulis

hal-hal

perilaku yang

rekomendasikan, yaitu :
1. Untuk menjaga

generasi

bangsa

dari

menyimpang yang dapat membahayakan negara maka penulis
merekomendasikan kepada para penegak hukum dan juga pemerintah
untuk lebih serius dan sungguh-sungguh

dalam menindak pelaku

kejahatan tindak pidana pencabulan sesama jenis ini dan juga perlu
meningkatkan kualitas diri dalam menganalisa kasus sehingga dalam
pemberian sanksi pidana menimbulkan pembalasan yang berupa
penderitaan yang didalamnya terdapat tujuan untuk memulihkan
pelaku tindak pidana yang sesuai dengan analisi berfikir teori
pemidanaan gabungan. Karena, tidak hanya meresahkan masyarakat
saja tetapi juga merusak moral anak-anak dan generasi bangsa.
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2. Penulis merekomendasikan kepada pemerintah dan juga setiap pihak
untuk menutup segala celah yang terkait dengan pornografi akibat dari
kemajuan teknologi yang sangat canggih pada zaman ini.
3. Kepada keluarga korban tindak pidana pencabulan sesama jenis (gay)
atau perbuatan kesusilaan lainnya kiranya mampu memberikan
pendekatan kepada korban dan tidak mengasingkannya sehingga
korban menjadi semangat dalam menjalani kehidupannya dimasa yang
akan datang dan hal ini juga dapat membantu korban untuk lebih
percaya diri dalam melakukan setiap kegiatannya sehingga trauma dari
insiden buruk yang menimpanya dapat berangsur-angsur berkurang.
4. Kepada semua pihak atau masyarakat kiranya perlu melakukan
peningkatan kewaspadaan ketika mencurigai adanya kedekatan yang
terlalu berlebihan antara orang yang satu dengan yang lainnya sesama
jenis. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan anak sebagai
korban akibat dari suatu kejahatan.
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