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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang 

mengakibatkan matinya orang di Banjarnegara sebagaimana telah ditetapkan 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 3/Pid.B/2016/PN Bnr, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan Unsur-Unsur Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2, ayat (3) sebagai 

tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan 

yang mengakibatkan matinya orang dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Banjarnegara Nomor 3/Pid.B/2016/PN Bnr telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan karena unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi. 

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 

dalam putusan perkara Nomor 3/Pid.B/2016/PN Bnr mendasarkan pada 

Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 84 ayat (1) KUHAP 

yaitu berupa dasar mengadili suatu perkara, karena pencurian tersebut 

terjadi di dalam wilayah hukum Banjarnegara, maka Pengadilan yang 

berhak dan berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri 

Banjarnegara. 

Dasar hakim dalam memutus perkara berdasarkan Pasal 183 KUHAP, 

dengan minimal 2 alat bukti. Menurut Pasal 184 KUHAP ada 5 alat bukti 

yaitu Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan 

terdakwa. Dari hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri 
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Banjarnegara Nomor 3/Pid.B/2016/PN Bnr dapat diketahui bahwa ada 2 

alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan yaitu ada 19 keterangan 

saksi, dan 2 keterangan para terdakwa. Dasar pemberian sanksi menurut 

Sudarto ada 2, dari sisi perbuatan dan orang/pelaku. Berdasarkan fakta 

hukum yang ada pada persidangan diketahui bahwa syarat pemidanaan 

yang disampaikan oleh Sudarto tersebut seluruhnya telah terpenuhi. 

Sehingga dengan terpenuhinya seluruh syarat pemidanaan tersebut maka 

para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan 

yang mengakibatkan matinya orang. Majelis Hakim dalam menjatuhkan 

pidana juga berdasarkan keyakinan hakim dan pertimbangan sosiologis 

agar tercapai keadilan dalam masyarakat. 

B. Saran 

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang 

dari berbagai kejahatan yang terjadi di masyarakat, khususnya kejahatan 

pencurian dengan kekerasan. Hendaknya Majelis Hakim untuk dapat 

memperhatikan tujuan pemidanaan, agar pemberian sanksi pidana dapat 

berlaku seadil-adilnya terhadap pelaku sehingga akan memberikan dampak 

yang positif pula bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan tentunya 

bagi korban. 

 

 

 

 


