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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana membujuk anak untuk melakukan

perbuatan cabul dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor:

58/Pid.Sus/2015/PN Pwt. Terdakwa Hardiono alias Paryono alias Gendut

Bin Harto telah dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan

cabul, (korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9820/TP-20/2010, tanggal 11 Juni 2010).

Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang

melanggar Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah

terpenuhi oleh terdakwa, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara

sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

2. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam

menjatuhkan pidana pada putusan perkara Nomor: 58/Pid.Sus/2015/PN Pwt,

bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dasar

pertimbangan hukum Hakim adalah dengan mempertimbangkan  hal-hal

sebagai berikut :
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a. Pertimbangan terhadap fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur,

Terdakwa melanggar Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak;

b. Pertimbangan terhadap pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah

sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP berupa : keterangan saksi-

saksi, surat, keterangan terdakwa;

c. Pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Terdakwa.

Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan

tindak pidana “Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan

dilakukan perbuatan cabul ”Oleh karena itu terdakwa dipidana dengan

pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar

Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda

tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

kurungan, dan terdakwa tetap di tahan.

B. Saran

Sehubungan dengan perkara ini, seharusnya Jaksa Penuntut Umum bisa

lebih cermat dalam membuat surat dakwaan. Apabila melihat fakta-fakta yang

terungkap berdasarkan keterangan korban, saksi maupun terdakwa, akan lebih

tepat jika dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum adalah dakwaan yang

sifatnya kumulatif, yaitu Pasal 82 jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini dikarenakan ada perbuatan terdakwa

memenuhi unsur-unsur kedua pasal sebagaimana tersebut di atas.
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