
V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam

penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Pertanggungjawaban atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh

seseorang merupakan hal yang harus dilaksanakan seseorang akibat perbuatan

atau kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seorang

yang dapat dikatakan bersalah jika seseorang tersebut memenuhi unsur-unsur

kesalahan. Adapun unsur-unsur kesalahan adalah melakukan perbuatan

pidana, mampu bertanggung jawab, dengan sengaja atau tidak sengaja dan

tidak ada alasan pemaaf. Selain memenuhi unsur kesalahan,

pertanggungjawaban pidana seseorang ditentukan oleh kemampuan terdakwa

untuk bertanggung jawab. Terdakwa Deri Adiputra bin Handoyo dalam

perkara ini dapat disimpulkan mampu bertanggung jawab karena saat

melakukan perbuatan maupun memberikan keterangan di persidangan berada

dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan

pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa dipandang mampu

bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukan.
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Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh

terdakwa Deri Adiputra bin Handoyo terhadap Dwi Komalasari bin Rasimun

berdasarkan ketentuan Pasal 339 KUHP Jo Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut di atas,

pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa adalah

pidana penjara ½ (satu per dua) dari hukuman orang dewasa yaitu paling lama

10 (sepuluh) tahun penjara.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa Deri

Adiputra bin Handoyo yang telah melakukan pembunuhan terhadap Dwi

Komalasari bin Rasimun, didasarkan Pasal 339 KUHP Jo Pasal 26 ayat (1)

dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

terdakwa diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama ½ (satu per

dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa yaitu paling

lama 10 (sepuluh) tahun penjara, namun disini lain Hakim tidak memikirkan

dampak negatif apa yang akan terjadi dari hukuman pidana 10 (sepuluh) tahun

penjara yang telah diberikan kepada terdakwa sedangkan terdakwa masih

tergolong anak dibawah umur, dalam kasus ini hakim hanya melihat atau

memandang perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh teradakwa serta

hakim hanya menjalankan kewajiabannya untuk untuk memutuskan pidana

berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan yang menurutnya adil

bagi masyarakat dan korban, oleh ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP,

serta memuat pula hal-hal yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang

bersifat yuridis dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana

adalah didasarkan oleh alat bukti yang mendukung, terpenuhinya segala unsur
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tindak pidana yang dilakukan berdasarkan pembuktian dan fakta persidangan

yang terungkap. Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah hal yang

memberatkan dan meringankan terdakwa.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan dasar pertimbangan

hakim dalam pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak

dibawah umur (Studi Putusan Perkara No 791/Pid.A/2012/PN.TK)) sebagai

berikut:

1. Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kembali dalam

memberikan hukuman pidana penjara kepada terdakwa karena dalam

memberikan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara dapat mengakibatkan

turunnya mental terdakwa dikarenakan terdakwa masih tergolong anak

dibawah umur.

2. Hakim harus melihat kembali dampak yang kan terjadi pada terdakwa karena

hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara bukanlah waktu yang singkat,

dikarenakan terdawka masih tergolong anak dibawah umur hukuman penjara

yang diberikan kepada terdakwa bisa saja berdampak negatif, hukuman yang

diberikan bukan menimbulkan sifat jera akibat perbuatannya atau benar-benar

menyadari kesalahannya, namun sebaliknya dikarenakan ruang lingkup

didalam penjara, terdakwa mendapatkan wawasan yang luas dalam

melakukan perbuatan kriminal.


