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V.  PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti, hasil penelitian serta

pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana

pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan

Nomor:05/Pid./2014/Pt.Tk.), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terdiri 3 (tiga) unsur, yaitu kemampuan untuk

bertanggungjawab, adanya kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf dan

pembenar. Terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang

dilakukan oleh anak berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung

Karang Nomor:05/Pid./2014/PT.TK yaitu menyatakan Merza Yuhanda

terbukti secara sah dan bersalah karena perbuatannya melanggar Pasal 365

ayat (3) KUHP dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana,

dan oleh majelis hakim dijatuhi pidana penjara 6 (enam) tahun setelah

sebelumnya majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kota Bumi

menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa berupa menyerahkan terdakwa

tersebut kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan

latihan kerja. Selain itu juga bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani

dan rohani sehingga terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan
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tindak pidana yang telah dilakukannya, menetapkan bahwa lamanya

terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi

seluruhnya.

2. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

pidana terhadap anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan dalam

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor:05/Pid./2014/PT.TK

terdiri dari beberapa aspek yaitu berdasarkan keseimbangan demi

kepentingan masyarakat, terdakwa dan kepentingan korban, penjatuhan

putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi

pelaku, berdasarkan pendekatan keilmuan, pendekatan pengalaman,

tuntutan jaksa dan alat bukti. Pada undang-undang Nomor 11 tahun 2012,

tuntutan pidana bagi anak adalah ½ (satu per dua) dari orang dewasa,

hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan karena

mengakibatkan korban mati, yang sebelumnya telah diputus oleh

Pengadilan Negeri KotaBumi dengan

Nomor:400/Pid.b/Anak/2013/PN.KB, memutus pelaku sebagai anak

negara.

B. Saran

1. Diharapkan untuk selalu mengutamakan ketentuan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur secara

khusus untuk menjadi landasan dan pedoman bagi pelaksanaan keadilan

secara Restoratif secara umum supaya dalam perkara anak yang berhadapan

dengan hukum penanganannya dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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2. Hakim dalam memutus suatu perkara yang ditangannginya agar tidak keliru

dan bersungguh-sungguh dalam memutus perkara dikemudian hari, karena

dikhawatirkan merugikan salah satu pihak yang sedang berperkara di

pengadilan.


