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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan penelitian dan diskusi yang dijelaskan dan dijelaskan oleh 

peneliti, selanjutnya peneliti kemudian mengembangkan kesimpulan, batasan, dan 

rekomendasi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai 

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan 

Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri 

Batam Nomor: 774/Pid.Sus/2018/PN. Btm yaitu berikut ini : 

A. Kesimpulan 

Menurut penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan dari pertanyaan 

yang terkandung dalam pernyataan masalah, seperti yang dijelaskan di 

bawah ini: 

1. Faktor utama yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana 

pemerkosaan yang dilakukan oleh ayahanda terhadap anak kandung 

disebabkan karena faktor moral hazart dimana pelaku tidak peduli apa 

yang terjadi dengan korban bahkan apa yang dilakukan oleh pelaku itu 

berdosa maupun tidak. 

2. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan yang diperbuat 

oleh ayahanda terhadap anak kandung sudah sesuai berdasarkan 

Undang-Undang No: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

3. Upaya untuk menanggulangi maupun membendung timbulnya 

perbuatan pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap 
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anak kandung dapat dilakukan dengan upaya pre-emtif seperti 

penanaman nilai-nilai serta norma-norma yang baik serta edukatif 

pada tiap individu, upaya preventif seperti meningkatkan kesadaran 

dari diri korban untuk menjaga cara berpakaian agar tidak memicu 

perihal yang tidak diinginkan, keikutsertaan maupun partisipasi dalam 

penyuluhan-penyuluhan agama, hokum, pendidikan, sosial, serta 

seminar maupun kegiatan yang lain, dimana individu mendapatkan 

pengajaran baik berupa agama, hukum, sosial, dan sebagainya. 

 

B. Keterbatasan 

Menurut penelitian ini, ada beberapa keterbatasan dalam persiapan 

laporan makalah, sebagai berikut: 

1. Dalam membuat kajian ini, peneliti terhambat dalam prosedural 

pengumpulan data yang sesuai dan data yang diperoleh peneliti, yaitu, 

Undang-Undang, buku, literatur, dan referensi lain oleh peneliti. 

2. Peneliti memiliki dependensi masa dalam prosedural pengerjaan 

laporan skripsi ini. memiliki waktu yang terbatas dalam proses 

penulisan makalah ini. Di antara dua keterbatasan ini, peneliti 

berharap bahwa pembaca dan peneliti akan memahami kekurangan 

dan keterbatasan penulisan laporan ini. 

 

C. Rekomendasi 

Bersandarkan akhir penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti 

membagikan sejumlah pertimbangan sebagai berikut : 
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1. Pemerintah dapat melakukan perubahan maupun revisi mengenai pasal 

penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana 

pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung sehingga lebih 

memberikan efek jera dibanding dengan penerpana sanksi saat ini 

dikarenakan maraknya kasus mengenai pemerkosaan yang dilakukan 

oleh ayah kandung khususnya di Kota Batam, serta mengadakan 

sosialisasi-sosialisasi serta seminar terhadap para orangtua tentang 

pentingnya mengajarkan anak-anak mereka mengenai fungsi alat 

reproduksi, serta mengajarkan anak cara-cara melakukan penolakan 

atau perlawanan apabila ada individu yang berikhtiar jahat mencoba 

melakukan kekerasan seksual terhadap mereka. 

2. Hakim dapat melakukan himbauan maupun seminar hukum kepada 

masyarakat agar masyarakat lebih memahami serta mengetahui 

mengenai sanksi pidana maupun tindak pidana khususnya 

pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung. 

3. Peran serta kontribusi kekerabatan mesti semakin dimajukan untuk 

menggencet sejumlah kekerasan tehadap buah hati. Perihal ini bias 

dilaksanakan dengan metode kekerabatan turut melaksanakan 

pengendalian pada kompleks wilayah, membangunkan rasa peduli 

terhadap tetangga sekitar. Hal ini perlu dilakukan mengingat karena 

mayoritas datang dari individu-individu terdekat anak, bahkan dengan 

adanya Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 

774/Pid.Sus/2018/PN. Btm membuktikan bahwa orangtua dari buah 

hati itu sendiri yang menjadi pelaku pemerkosaan. Perihal inilah 
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melandaskan pikiran peneliti, bahwa perlindungan dari dalam keluarga 

saja tidaklah cukup, namun jugaa perlu perhatian dari luar, yakni 

kekerabatan. Apabila metode ini dapat dilakukan dengan baik, peneliti 

yakin serta percaya jumlah pemerkosaan terhadap buah hati dapat 

dibenamkan dengan dosis yang substansial. 
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