
BAB IV

PENUTUP

1. Ringkasan

Masalah kejahatan khususnya pembunuhan sering me

nimbulkan keresahan dan perasaan tidak aman di dalam masya

rakat sehingga timbul usaha - usaha untuk menemukan faktor- 

faktor penyebabnya guna mencegah timbulnya korban, Dalam 

menemukan faktor - faktor penyebab pembunuhan tersebut se- 

lalu berkaitan dengan raasnl.'ih pertanggungjawaban dalam hu

kum pidana. Salah satu faktor penyebab pembunuhan yaitu 

gangguan jiwa yang diderita pelakunya, sehingga karena pen

deritaan tersebut ia melakukan pembunuhan^ Orang - orang 

yang telah dinyatakan sebagai pembunuh atau telah melakukan 

pembunuhan, berdasarkan Hukum Pidana harus mempertanggung- 

jawabknn perbuatannya, namun apabila pelakunya menderita 

gangguan jiwa tidak harus selalu mempertanggungjawabkan.

Penderitaan gangguan jiwa sangat besar pengaruhnya 

terhadap penderitanya ( yang nampak dalarp kehidupannya pa

da waktu bertingkah laku dan segal^ tingkah laku yang dila

kukan karena pengaruh dari penderitaannya. Oleh karena itu 

serin^kpji terjadi pembunuhan yang dilakukan penderita 

gangguan jiwa tanpa ada motif - motif tertentu yang hendak 

dicapa£, kecuali hanya pengaruh dari penderitaannya. Dengan 

demikian perbuatan yang telah dilakukan walaupun merupakan
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perbuatan pidana namun tidak dapat dipertanggungjawabkan 

karena dalam perbuatan tersebut tidak ada unsur kesalahan 

dan tida ada hubungan batin antara perbuatan yang telah di

lakukan dengan pelakunya. Selain hal tersebut penderita 

gangguan jiwa sudah tidak ada daya nilai terhadap kenyataan, 

maka besar kemungkinannya ia tidak mampu bertanggungjawab> 

sehingga akan sia - sia saja apabila dijatuhi pidana, kare

na tidak akan mencapai tujuan pemidanaan. Dalam menangani 

penderita gangguan jiwa yang telah melakukan pembunuhan sa- 

ngat diperlukan tenaga ahli yang lain untuk memberikan ke- 

terangan agar dapat dicapai hasil yang maksimal dan untuk 

menghindarkan munculnya simulasi yang dapat menimbulkan 

korban.

Kenyataannya di Indonesia sampai sekarang ini terha

dap penderita gangguan jiwa yang melakukan perbuatan pidana 

diatur didalam pasal 44 Kitab Undang - undang Kukum Pidana 

( KUHP ). Apabila dibandingkan dengan macamnya gangguan jiwa 

di dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa 

di Indonesia edisi ke - II tahun 1983> maka peraturan yang 

telah ada tersebut tidak dapat mencakupnya dan sangat di

perlukan sekali adanya peranan dari tenaga psikiater maupun 

psikolog untuk melakukan observasi dan memberi keterangan 

mengenai kemampuannya bertanggung jawab. Dan untuk terca- 

painya kerja sama yang baik antara pihak peradilan dan te

naga ahli yang lain dalam menangani penderita terdakwa, ma-
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ka masing - masing pihak harus saling mengetahui prosedur 

yang telah ada, sehingga pihak - pihak yang bersangkutan 

tidak ada yang merasa dirugikan.

gangguan jiwa merupakan salah satu faktor penyebab pembu

nuhan, antara gangguan jiwa yang dideritanya dengan perbu

atan yang dilakukan terdapat hubungan sebab akibat yang 

erat sekali, sehingga dalam perbuatannya sangat perlu dike- 

tahui kemungkinan adanya pengaruh faktor yang lainnya, ka

rena dalam penanganannya berkaitan dengan ^emampuan ber

tanggung jawab dan pencegahan munculnya korban. Disamping 

itu pandangan masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa 

yang melakukan pembunuhan tidak hanya negatif saja, karena 

masy&rakat juga berperanab. dalam penyembuhan gangguan jiwa 

dan agar tidak terjadi korban lebih lanjut.

2• Saran - saran

ini diberikan saran - saran sebagai berikut :

a. Untuk mencapai tujuan kemajuan tehnologi di segala bidang, 

perlu disiapkan warga negaranya dalam menyambutnya dengan 

peningkatan moral, agar kemajuan yang datang tidak di- 

sambut deng«n peningkatan macam dan bentuk kejahatan*

b. Penyusunan Rancangan Kitab Undang - undang Hukum Pidana 

yang akan datang, perlu ditambah peraturannya yang me- 

ngatur penderita gangguan jiwa, agar proses penegakan

Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa,

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, di bawah
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hukumnya dapat diterangkan dengan mudah.

Mengadakan peninjauan kembali terhadap peraturan yang 

berkaitan dengan visum et repertum psikiatrik dan surat 

keterangan dokter, sehingga bagi aparat peradilan, ke- 

jaksaan, maupun kepolisian tidak menemui kesulitan. 

Mengadakan peningkatan hubungan kerjasama yang baik an

tara pihak rumah sakit jiwa dengan pihak yang lain, agar
•

tercapai hasil yang maksimal. Selain itu pada waktu me

lakukan perawatan yang merupakan putusan peradilan se- 

baiknya dapat dihasilkan penderita yang benar - benar te 

lah sembuh, dengan memberi latihan mengenai cara hidup 

bermasyarakat, sehingga kelak dapat hidup bermasyarakat 

sebagai layaknya warga lainnya dantidak merasa terasing 

dalam masyarakat.

Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai de 

lik yang dilakukan penderita gangguan jiwa, khususnya 

tentang kemampuannya bertanggung jawab, agar masyarakat 

bisa berbuat untuk menghindarkan d.irinya sebagai korban 

dan agar masyarakat tidak berprasangka buruk terhadap 

penderita gangguan jiwa yang telah melakukan pembunuhan* 

Demikianlah saran - saran yang saya kemukakan yang 

mungkin dapat menunjang penegakanhukum didalam menangani 

salah satu faktor penyebab pembunuhan.
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