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V. PENUTUP 

 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan, maka 

penulis akan memberikan kesimpulan sebagai hasil pembahasan tentang analisis 

pemidanaan pada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh anggota 

Polri yaitu: 

1. Pemidanaan pada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh 

anggota Polri dalam perkara Nomor: 11/Pid/2015/PT.Tjk., telah dijatuhi sanksi 

pidana sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, dimana unsur-unsurnya sudah terpenuhi bahwa setiap 

orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 

membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Menurut hakim 

penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak 

dengan menggunakan teori pemidanaan yaitu teori gabungan yang diterapkan 

di Indonesia, agar pelaku tidak melakukan lagi perbuatannya dan untuk 

membina pelaku agar bisa diterima di masyarakat. 

2. Dasar pertimbangan hakim dalam  memberikan pemidanaan pada pelaku 

tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh anggota Polri dalam perkara 

Nomor: 11/Pid/2015/PT.Tjk., bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim juga 
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memperhatikan dakwaan jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan 

dan memberatkan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan 

menggunakan teori yang dikembangkan oleh Mackenzei yaitu teori 

keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh 

undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, 

teori pendekatan dan intuisi yaitu menyesuaikan keadaan pelaku, teori 

pendekatan pengalaman yaitu pengalaman seorang hakim dalam mengahadapi 

perkara-perkara, dan teori ratio decidendi yaitu peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan pokok perkara, serta dilihat dengan teori keadilan yaitu 

tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar.  

 

B. Saran  

Saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan analisis pemidanaan pada 

pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh anggota Polri dalam 

perkara Nomor: 11/Pid/2015/PT.Tjk., sebagai berikut: 

1. Hakim harus lebih memaksimalkan lagi dalam pemidanaan yang dijatuhkan 

kepada terdakwa, karena pidana ini terlalu ringan, perbuatan terdakwa 

mengakibatkan kerusakan organ vital dan kerugian psikis yang berarti dan fatal 

bagi korban serta telah merusak masa depan korban. 

2. Hakim dalam memberikan pertimbangan putusan pemidanaan, harus lebih hati-

hati dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau hal-hal yang 

meringankan terdakwa serta sanksi pidana yang dijatuhkannya. Bagaimanapun 

juga hakim mempunyai pengaruh besar dalam menurunnya atau meningkatnya 

angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat, jadi hakim harus mampu 
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memberi efek, baik bagi terdakwa untuk tidak melakukan kembali perbuatanya 

maupun bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana. Walaupun yang 

melakukan tindak pidana adalah seorang anggota Polri, bukan berarti dalam 

pidananya harus sama seperti pelakunya masyarakat biasa seharusnya lebih 

berat. 


