
 

V.  PENUTUP 

A. Simpulan 

 

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian 

maka sebagaimana penutupan dari pembahasan atas permasalahan dalam skripsi 

ini, penulis menarik simpulan: 

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan 

apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas 

suatu tindak pidana yg terjadi atau tidak. Dalam kasus pencabulan ini 

memenuhi tiga unsur dari pertanggungjawaban pidana yaitu 

pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur 

yaitu ditinjau dari kemampuan Topan (tersangka) dapat bertanggungjawab 

berdasarkan hal-hal, Perbuatan terdakwa harus merupakan suatu tindak 

pidana yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu 

melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur. Terdakwa 

sebagai pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab atas perbuatannya 

dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar terhadapnya. 

 

Suatu perbuatan harus memiliki sanksi yang mengikat, hal ini berdasarkan 

prinsip asas legalitas dimana seorang tidak boleh dipidana tanpa ada aturan 

yang jelas melarangnya. Oleh karena itu maka sanksi yang dikenakan Topan 
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Robin bin Nazom Rahman belum cukup berat karna telah melanggar 

ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim yang memeriksa perkara tersebut 

telah menjatuhkan putusan pemidanaan berupa pidana penjara selama 8 

(delapan) tahun. 

 

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dalam menjatuhkan 

putusan pidana terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur yaitu hakim 

yang memeriksa dan memutus perkara sebelum menjatuhkan pidana telah 

mendengar keterangan saksi-saksi dan menyesuaikan keterangan saksi-saksi 

satu sama lain sehingga dapat menyimpulkan suatu fakta hukum atau 

peristiwa hukum sebagaimana yang terjadi. Pertimbangan hakim tidak hanya 

terletak pada unsur-unsur yang didakwakan tetapi juga mengaitkan antara 

keterangan satu dengan yang lain. Pertimbangan hakim berkaitan dengan 

teori pendekatan keilmuan, yaitu hakim memutuskan suatu perkara, sesuai 

dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim, sehingga 

putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang 

memberatkan yaitu membuat saksi korban trauma, telah merusak masa depan 

saksi korban. Teori berikutnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim  

yaitu teori Ratio Decidendi. Dimana hakim mempertimbangkan segala aspek 

yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan. Serta 

hakim menggunakan hati nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim. Dan  

hal yang meringankan terdakwa Topan Robin bin Nazom Rahman yaitu 

terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan dan 

secara terus terang mengakui perbuatannya. 
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B. Saran 

Adapun saran yang perlu diajukan penulis adalah. 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum 

maksimal memberikan perlindungan kepada anak secara menyeluruh, perlu 

adanya penambahan hukuman yang dapat membuat tersangka jera. 

2. Perlu meningkatkan gerakan perlindungan anak dengan cara memberikan 

arahan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak, dan bagaimana tata cara 

melaporkan apabila anak mengaami ancaman baik fisik maupun psikis 

dikarnakan akan merusak masa depan anak karna anak adalah generasi 

penerus bangsa. 

 

 

 


