
V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab

sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hal- hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana

terhadap anak yang melakukan tindak pidana penadahan adalah:

1. Hal- hal yang bersifat yuridis:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

b) Keterangan terdakwa dan Saksi

c) Barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan

d) Pasal- pasal yang terdapat dalam hukum pidana

2. Hal- hal yang bersifat non yuridis:

a) Motif/ latar belakang dari perbuatan terdakwa

b) Akibat dari perbuatan terdakwa

c) Kondisi diri terdakwa

d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

e) Faktor agama dari terdakwa
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Setelah pertimbangan tersebut dilakukan, akhirnya hakim akan menjatuhkan

hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku tindak pidana. Hakim juga

mempunyai pertimbangan khusus tentang tindak pidana penadahan, yaitu:

a) Penjatuhan hukuman kepada terdakwa disesuaikan berdasar barang/ benda

yang ditadah oleh terdakwa. Barang tersebut bernilai tinggi atau tidak,

karena semakin tinggi nilai barang tersebut maka penjatuhan hukuman

yang diberikan kepada terdakwa akan berat pula, begitupun sebaliknya

jika barang yang ditadah oleh terdakwa bernilai rendah, maka hakim akan

mempertimbangkan hukuman kepada terdakwa tidak terlalu berat. Dalam

perkara ini, terdakwa melakukan penadahan barang yang tidak bernilai

tinggi berupa 1 unit kipas angin, 1 unit televisi 21”, dan sepasang pengeras

suara (speaker).

b) Penjatuhan hukuman juga dilihat dari kualitas dari perbuatan terdakwa, ia

sebagai pelaku utama atau bukan. Jika terdakwa merupakan pelaku utama

atau dalang dari perbuatan tindak pidana, maka iya akan diberikan

hukuman yang lebih berat dibanding dengan terdakwa yang bukan pelaku

utama. Karena terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama dalam perkara ini,

maka ia penjatuhan  hukuman lebih ringan.

c) Hukuman yang diberikan kepada terdakwa akan lebih berat, jika ia sudah

menikmati hasil dari tindak pidana penadahan dibandingkan dengan

terdakwa yang belum menikmati hasil tindak pidananya tersebut. Dalam

perkara ini, terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidananya.
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2. Dampak positif dan negatif dari putusan hakim berupa pemidanaan terhadap

pelaku tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh seorang anak dalam

perkara No. Reg. 244/pid/B(A)/2011 PN.TK :

Dampak positif dari pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana

penadahan yang dilakukan oleh anak adalah memberikan efek jera agar anak tidak

melakukan kembali kesalahannya. Sedangkan dampak negatifnya adalah:

a) Membuat anak mempelajari hal- hal negatif di dalam penjara yang

menyebabkan gangguan mental maupun psikologis anak.

b) Anak mendapat perlakuan buruk atau tindak kekerasan dari narapidana

lainnya.

c) Menjadikan anak terpisah dari keluarga maupun kerabat yang berdampak

pada gangguan hubungan keluarga.

d) Anak ditolak dalam lingkungan masyarakat karena stigma anak yang

pernah menjalani hukuman penjara memiliki peringai buruk.

e) Menjadikan masa depan anak menjadi suram.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan penulis

menyarankan :

a) Agar anak nakal yang mendapat sanksi pidana penjara, ditempatkan di

lembaga pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa dan

memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan

kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
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b) Kepada orang tua untuk selalu mengasuh, memelihara, mendidik, dan

melindungi anak agar anak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.


