
 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perbandingan dasar pertimbangan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada tingkat pertama 

dan tingkat banding berbeda. Yaitu dimana pada tingkat pertama dalam putusan 

nomor : 400/Pid.B/2013/PN.KB Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan 

hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk 

terdakwa dimana penempatan terdakwa sebagai anak negara agar mendapat 

pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja adalah hal yang tepat. Sedangkan 

Hakim Tinggi dalam putusan nomor : 05/Pid./2014/PT.TK berpendapat putusan 

yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama terlalu ringan bila melihat 

perbuatan pelaku yang sadis, penjatuhan tindakan terhadap terdakwa berupa 

penyerarah terdakwa kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan 

latihan kerja tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku. Sehingga Hakim Tinggi 

menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun kepada pelaku. 
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2. Putusan yang memenuhi rasa keadilan terhadap anak pelaku tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian diantara putusan 

nomor : 500/Pid.B/2013/PN.KB dengan putusan nomor : 05/Pid./2014/PT.Tk 

adalah putusan pada tingkat banding, yaitu putusan nomor : 05/Pid./2014/PT.TK. 

Dimana terhadap putusan tingkat pertama dalam perkara anak pelaku tindak 

pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian rasa keadilan 

tidak di dapatkan pada korban dan keluarga korban, karena Majelis Hakim hanya 

mempertimbangkan pelaku yang masih anak-anak sehingga diharapkan pelaku 

dapat memperbaiki diri dengan pemberian tindakan berupa penyerahan kepada 

negara untuk menerima pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Sedangkan 

terhadap putusan tingkat banding dalam perkara anak pelaku tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian rasa keadilan sudah 

terpenuhi, baik bagi kepentingan hukum dengan penjatuhan pidana penjara 

selama 6 (enam) tahun terhadap pelaku. 

B. Saran 

1. Dalam memberikan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian 

dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, sebaiknya hakim 

mempertimbangkan rasa keadilan untuk para pihak, baik bagi korban maupun 

bagi pelaku. Walaupun pelaku memang masih anak-anak namun penjatuhan 

pidana yang terlalu ringan dan tidak sesuai atau tidak setimpal dengan perbuatan 

pelaku yang sadis akan menimbulakn luka mendalam bagi keluarga korban, selain 

itu akan meresahkan masyarakat umum. 
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2. Sebaiknya dalam penjatuhan pidana harus memperhatikan 4 (empat) kepentingan 

hukum, antara lain : (1) kepentingan negara, (2) kepentingan masyarakat, (3) 

kepantingan korban, dan (4) kepentingan pelaku. Terhadap 4 (empat) kepentingan 

hukum tersebut haruslah berurutan agar tercapainya tujuan pemidanaan. 

 


