
 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya di dalam 

skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana yang lebih tinggi dari 

tuntutan penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam 

putusan Nomor: 75/Pid.B/2012/PN.TK, dimana hakim menjatuhkan sanksi 

pidana selama 2 (dua) tahun sedangkan penuntut umum menuntut selama 1 

(satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara yaitu karena sudah terpenuhinya Pasal 

183 KUHAP mengenai pembuktian yang sah sekurang-kurang ada 2 (dua) alat 

bukti yang sah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 angka 1 KUHAP 

diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan 

keterangan terdakwa. Alat bukti yang di dapat dalam persidangan perkara 

terdakwa Aulia Rahman yaitu keterangan saksi dari korban, keterangan ahli 

yaitu keterangan Visum et repertum oleh dr. Laisa Muliati, keterangan saksi 

dari ketiga rekan terdakwa, keterangan terdakwa.  

 

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana pencabulan yang divonis pidana selama 2 (dua) tahun berdasarkan 

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 75/Pid.B/2012/PN.TK 
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adalah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa 

Penuntut Umum yaitu unsur-unsur dari Pasal 289 KUHP. Unsur-unsur tersebut 

adalah: 

1. Barang siapa; 

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan; 

3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul 

. 

Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun selain karena unsur-

unsur Pasal 289 KUHP yang sudah terpenuhi, hakim juga memperhatikan hal-

hal yang memberatkan terdakwa 

Hal-hal yang memberatkan, yaitu: 

a) Perbuatan terdakwa mencemarkan nama baik dan masa depan korban; 

b) Perbuatan terdakwa dapat mencemarkan nama baik Lembaga Kepolisian 

Republik Indonesia khususnya Kepolisian Daerah Lampung; 

c) Terdakwa sebagai anggota Polisi yang bertugas untuk melindungi seluruh 

masyarakat, akan tetapi melakukan perbuatan yang sangat meresahkan 

masyarakat. 

 

 

2. Mekanisme penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam hukum 

positif Indonesia yang diatur dalam hukum positif Indonesia dalam putusan 

No. 75/Pid.B/2012/PN.TK, dimana mekanisme penjatuhan saksi dipersidangan 

belum diatur secara eksplisit dalam hukum yang berlaku di Indonesia, 

pedoman pemidanaan di Indonesia masih terdapat dalam RUU KUHP 2012 

yang menjadi aturan bagi hakim dalam memberi putusannya dalam 

kebebasannya sebagai hakim, dan juga batasnya yang ditetapkan secara 
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obyektif. Pedoman pemidanaan yang terdapat dalam  RUU KUHP ini, nanti 

akan sangat membantu hakim dalam melakukan pemeriksaan dan penjatuhan 

sanksi terhadap terdakwa setalah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pedoman ini juga akan 

membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang 

dijatuhkan, sehingga akan memudahkan hakim dalam menetapkan takaran 

pemidanaan. Dengan adanya pedoman yang terdapat dalam KUHAP ini, 

diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dapat lebih proporsional yang 

dapat dipahami oleh masyarakat maupun terpidana itu sendiri, sehingga 

menciptakan keputusan bijaksana yang berdasarkan keadilan. 

 

 

B. Saran  

 

 

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan analisis 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang lebih tinggi dari 

tuntutan penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.75/Pid.B/2012/PN.TK adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Hakim dalam memeriksa suatu perkara di persidangan harus lebih selektif, 

proporsional dan bijaksana seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang 

yang berlaku. 

 

Jaksa yang telah diberikan tugas oleh negara untuk melakukan penuntutan 

terhadap terdakwa dipersidangan harus melaksanakan tugasnya dengan baik, 
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lebih cermat dan bijaksana dalam melakukan suatu penuntutan terhadap pelaku 

tindak pidana dan tidak ada diskriminatif. 

 

2. Mekanisme penjatuhan sanksi yang terdapat dalam pedoman pemidanaan 

RUU KUHP 2012 semoga dilaksanakan oleh hakim dengan sebaik-baiknya 

dengan rasa tanggungjawab dan berdasarkan keadilan. 

 


