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V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka penulis

menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa telah sesuai

karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melawan hukum.

Perbuatan terdakwa yang merugikan orang lain dalam hal ini Bank CIMB

Niaga Cabang Bandar Lampung, sehingga sifat dari perbuatan itu sendiri

yang secara sah dan meyakinkan melawan hukum dan bertentangan dengan

peraturan yang ada. Selain itu juga terdakwa sebagai Pegawai Negari Sipil

(PNS) seharusnya memberi contoh yang baik.

2. Berdasarkan perkara tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung

Karang yang memeriksa dan mengadilinya berkesimpulan bahwa seluruh

unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum telah

terpenuhi dan karena itu Hakim telah memperoleh keyakinan akan kesalahan

terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selanjutnya

dijatuhkan putusan berupa pemidanaan dengan jenis pidana penjara selama 1

(Satu) Tahun. Dasar pertimbangan Hakim, menerangkan bahwa Hakim dalam

memutuskan perkara Nomor: 47/Pid./2012/PT.TK telah memperhatikan
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dakwaan jaksa dalam hal ini lamanya pidana yang diancamkan memang lebih

rendah dari dakwaan Jaksa karena dalam perkara ini kedudukan Hakim

berada di tengah-tengah yakni melihat kepentingan dari terdakwa yang

merupakan seorang tulang punggung dari keluarganya dan terdakwa

melakukan perbuatan pidana tersebut dikarenakan masalah ekonomi. Hakim

dalam putusannya harus mengandung 2 (dua) unsur yaitu legal justice yang

artinya setiap putusan Hakim harus sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan dan juga moral justice yang artinya setiap putusan Hakim harus

sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

B. Saran

1. Pertanggungjawaban pidana tidak selalu mengenai lamanya pidana yang

diberikan tetapi juga merupakan suatu tindakan yang dapat

dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Lamanya pidana yang diberikan oleh

Hakim menurut penulis bisa lebih dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika

memang terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melawan hukum

dengan berpedoman lamanya hukuman maksimal dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena setiap penghukuman selalu akan

menimbulkan korban yaitu penderitaan, kerugian mental dan fisik untuk

memberikan efek jera kepada terdakwa maupun pembelajaran bagi yang ingin

melakukan perbuatan serupa untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Pada

akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata

berdasarkan hukum, kebenaran, dan keadilan serta yang tidak membeda-

bedakan individu, tentunya dengan berbagai resiko yang akan dihadapinya.
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2. Melihat dari dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

yang hanya memutus perkara terdakwa sekedar mengenai lamanya pidana yang

dijatuhkan karena mempertimbangkan memori banding dari Jaksa Penuntut

Umum dan terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum.

Sehingga sifatnya hanya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung

Karang tetapi dilain pihak juga bersifat menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Tanjung karang tersebut untuk selebihnya. Seharusnya Hakim Pengadilan

Tinggi tidak hanya berpedoman pada memori banding dari Jaksa Penuntut

Umum dan terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum

sekedar mengenai lamanya pidana, tetapi juga menganalisis putusan

Pengadilan Negeri sehingga dari baik putusan, memori dan kontra memori

banding dapat menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan Hakim.


