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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi mantan narapidana tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor melakukan tindak pidana kembali (menjadi residivis) adalah 

faktor kebutuhan hidup, faktor tidak adanya pekerjaan, dan faktor lingkungan. 

Faktor-faktor tersebutlah yang sebenarnya mempengaruhi para mantan narapidana 

curnmor menjadi residivis curanmor. Faktor akan kebutuhan hidup ini menjadi 

faktor utama seseorang mengulangi kejahata yang sudah pernah dilakukan, karena 

faktor ini meliputi urusan perut mereka dan keluarga, pendidikan anak. Curanmor 

sendiri rata-rata dilakukan oleh orang-orang dengan keadaan ekonomi kurang, 

sehingga dirasa dengan melakukan tindak pidana curanmor akan lebih cepat 

mendapatkan uang. Dengan kondisi demikian  mantan pelaku curanmor akhirnya 

menjadi residivis. Faktor tidak adanya pekerjaan juga merupakan faktor 

pendorong mantan narapidana curanmor kembali melakukan tindak pidana 

curanmor, karena setelah mantan narapidana curanmor ini keluar dari Lapas, 

mereka tidak punya pekerjaan. Faktor masyarakat atau lingkungan juga 

memotivasi  mantan narapidana curanmor, karena mereka umumnya memberi 

‘cap’ atau ‘stigma’ bahwa mereka adalah ‘sampah masyarakat’. 
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2. Pandangan pelaku curanmor dan petugas lapas terhadap pemidanaan yang 

dijatuhkan oleh pengadilan sehubungan dengan efek jera sehingga menghasilkan 

penjahat kambuhan diantaranya adalah walaupun dari hasil penelitian dikatakan 

bahwa mereka jera terhadap pidana yang dijatuhkan, namun bukan berarti mereka 

tidak akan mengulangi kembali karena adanya dorongan dari faktor-faktor 

ekonomi. Banyak dari recidivis curanmor tidak peduli akan hukumannya, asalkan 

kebutuhan hidup terpenuhi, mereka akan melakukan kembali kejahatan yang 

sudah pernah dilakukannya tidak peduli bagaimana efeknya. Anggapan itu yang 

mereka tanamkan, karena dengan melakukan kembali tindak pidana curanmor, 

mereka lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian, 

hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera karena walaupun telah 

dipidana, mereka tetap mengulangi melakukan tindak pidana kembali. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka berikut ini saran yang 

diberikan oleh penulis: 

1. Peran Lapas seharusnya tidak berhenti dalam memberikan pelatihan dan 

pembinaan, namun juga harusnya pihak lapas melakukan pengawasan terhadap 

mantan narapidana yang sudah bebas, karena pengawasan tersebut berfungsi untuk 

mengetahui apakah pembinaan dan pelatihan yang diberikan membuahkan hasil 

yang baik bagi masa depan narapidana.  
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2. Jenis pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh Lapas harus disesuaikan 

dengan kebutuhan para narapidana sehingga ketika keluar dari Lapas, mereka 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus melakukan tindak pidana lagi. 

3. Jenis-jenis pelatihan yang diberikan oleh Lapas harus bervariasi, agar narapidana 

dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka ketika keluar dari 

Lapas.  

4. Masyarakat diharapkan turut serta membantu dengan menerima mantan 

narapidana untuk hidup berdampingan, khususnya pada tindak pidana curanmor, 

dengan begitu mereka akan nyaman untuk hidup bersosialisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


