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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomenan kumpul kebo di 

Indonesia dilihat dari perspektif kriminologi adalah: lemahnya kontrol baik 

dari dalam diri pelaku maupun lingkungan sekitarnya seperti lemahnya 

iman dan kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai yang ditanamkan 

serta longgarnya pengawasan dari lingkungan sekitarnya dapat mendorong 

seseorang untuk melakukan perbuatan menyimpang; faktor ekonomi 

seperti ketidak tersediaan biaya untuk melakukan pernikahan dan juga 

pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat seperti norma agama dan 

kesusilaan yang tidak mengikat lagi bagi sebagian orang yang memilih 

untuk kumpul kebo daripada melakukan suatu pernikahan. 

2. Kebijakan kriminalisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam 

mengatasi perbuatan kumpul kebo adalah dengan membuat peraturan 

Undang-undang mengenai larangan kumpul kebo yang tercantum dalam 

pasal 487 RKUHP yang berisi “Setiap orang yang melakukan hidup 

bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana penjara 

paling lama 1 tahun atau pidana paling banyak Rp 30 juta”. Peraturan ini 

diharapkan bias mengurangi dampak perbuatan tindak pidana dan 

memulihkan keseimbangan masyarakat yang selama ini terganggu oleh 

konflik sehingga mendatangkan rasa aman dan memperkuat nilai-nilai 
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dalam masyarakat; perbuatan kumpul kebo merupakan masalah yang dapat 

merusak moral anak bangsa dan menimbulkan tindak pidana lainnya.  

B. Saran  

1. Dalam mengkriminalisasikan perbuatan kumpul kebo sebaiknya harus 

diperhatikan, karena hal ini menyangkut beberapa aspek hukum yang 

dalam hal ini adalah hukum pidana, selain itu dalam proses kriminalisasi 

tersebut harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan agama sehingga 

tidak melenceng dari tujuan yang diharapkan oleh bangsa. 

2. Peraturan mengenai larangan kumpul kebo yang nantinya akan dituangkan 

dalam KUHP harus dibuat dengan sejelas-jelasnya. Sebaiknya dalam 

membuat peraturan tersebut harus dituliskan mengenai batasan-batasan 

perbuatan tersebut dan pengaturan tentang deliknya, sehingga aturan ini 

dapat berlaku dan berjalan secara efektif. Selanjutnya juga harus 

memperhatikan mengenai lemahnya masa tahanan yang dijadikan sebagai 

hukuman agar tidak memberikan kerugian yang tidak berlebihan bagi para 

pelaku yang dapat dikatakan sekaligus menjadi korban, misalnya 

penggantian sanksi pidana penjara dengan sanksi kerja sosial dalam 

rumusan pasal tersebut. 
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