
 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu legislatif 

dalam pasal 309 Undang-Udang Nomor 8 Tahun 2012 dilakukan dengan 

pemidanaan sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan Nomor: 

70/Pid./2014/PT.Tjk., karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur 

pertanggungjawaban pidana yaitu pelaku telah cakap atau dewasa untuk 

melakukan perbuatan hukum, tidak ada alasan pembenaran dan alasan pemaaf 

bagi terdakwa dalam melakukan penambahan atau pengurangan suara calon 

anggota legislatif, sehingga pelaku harus mempertanggungjawabakan tindak 

pidana pemilu karena memenuhi unsur kesengajaan.  

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana pemilu legislatif sesuai dengan teori keseimbangan yaitu menekankan 

adanya keseimbangan antara perbuatan terdakwa yang melakukan tindak 

pidana dalam pasal 309 Undang-Udang Nomor 8 Tahun 2012, dengan 

ketentuan hukum . putusan tersebut dinyatakan telah memenuhi teori 

keseimbangan antara kesalahan terdakwa, ketentuan undang-undang serta 

hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, selain itu hal- hal memberatkan 
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yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat Pemilu Legislatif 

yang jujur dan adil, terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang 

dimilikinya dan perbuatan terdakwa merugikan hak orang (suara caleg peserta 

Pemilu). Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya, 

bersikap sopan di pengadilan dan terdakwa belum pernah dihukum  

 

B. Saran  

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemilu hendaknya 

dioptimalkan melalui pemidanaan yang maksimal sesuai dengan ancaman 

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk 

dilaksanakan dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai 

pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana Pemilu. 

2. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana Pemilu 

disarankan untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang menyebabkan 

tejadinya tindak pidana, kepentingan masyarakat terhadap pemberantasan 

tindak pidana Pemilu dan besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh 

perbuatan terdakwa. Hal ini penting dilaksanakan agar pidana yang 

dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar berdasarkan pada rasa keadilan 

masyarakat.  

 

 

 


