
P E N U T U F

B A H  IV

Kesimpulan

Dari uraian dalam bab-bab terdabulu, dapat disimpul- 

kan.beberapa hal berikut ini.

Korban pemb un u h a n te r n y a t a d a pat merna inkan peranan 

yang cukup mer.entukar: dalam kasus kejahatan yang dialaminya. 

Dalam kar.us-kasuc tertentu, peranan korban ini kaaang - 
Kaaang sedernikian rupa seningga dapat merupakan penyebab 
lar.fpnpn- n-crnbunulian yang kc-mudian menir’panya.

Sebagian besar para hakim telah menyadari adanya 

peranan korban dalam kasus-kasus pembunuhan. Hal ini terli- 

hat antara lain dalam pertimbangannya yang menyebutkan ada

nya peranan korban. Dengan demikian konaisi dan peranan 

korban telah diakui secara resmi oleh para hakim, sebagai 

salah satu faktor kriminogen.

Da la rn p emeriksaan kasus-kasus pembunuhan , hakim 

berusaha untuk tidak. hanya memahami fakta hukum dari kasus 

yang bercangkutan, tapi juga fakta nyatanya; la tar belakang 

tinbulnya 'pembunuhan tersebut dan kondisi atau peranan 

korban, oaik seoeiurn maupun selama pembununan itu berlang- 

s u n g.

Pada umumnya pidana yang dijatuhkan dalam kasus- 

kasus kejahatan pembunuhan cii mana korbannya ikut berpe-
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ran, relatif ringan dibanaing dengan ancaraan .pidana dalam 
pasal yang dilanggar oleh pelaku, kecuali putusan pidana 

dalam kasus no. 1 yang menurut saya agak berat mengingat 

peranan korban di dalamnya sangat besar. Hal ini menunjiik- 

kan bahwa peranan korban juga mempengaruhi berat-ringannya 
pidana yang dijatuhkan.

Daiam menjatuhkan putusan, secara implisit hakim juga 

telah memperhitungkan nilai-nilai yang diikuti oleh pelaku 

sebagai hasil pengaruh lingkungan dari mana pelaku'berasal.

Sebagai kesimpulan akhir, dapat dinyatakan di sini 

bahwa hakim pengadilan telah sampai pada suatu pandangan 

yang melihat kejahatan sebagai hasil interaksi antara pela- 

ku-korban-lingkungan dan bahkan dengan hakim sendiri.

Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu saya saran- 

kan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu diadakan penyuluhan kepada masyarakat luas 

(para calon korban kejahatan), agar mereka mampu meng- 

hindari kondisi dan perbuatan-perbuatan yang dapat 

merangsang timbulnya kejahatan.

2. Hendaknya diadakan penelitian lebih lanjut tentang 

adanya hubungan sebab-akibat antara kondisi atau 

perilaku-perilaku tertentu dengan timbulnya kejahatan- 

kejahatan yang tertentu pula.
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3. Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh para hakim; 

men pari', mengungkapkan dan menjadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam putusan mereka, segala kondisi 

dan peranan korban dalam kejanatan yang aialaminya, 

hendaknya aiikuti pula oleh para penegak hukum lain, 

seperti jaksa, polisi dan penasehat hukum,

4. Agar diberikan perhatian yang semestinya terhadap 

fakta nyata (actual fact) atas suatu kasus, di 

samping fakta hukum (legal fact) -nya.

5. Perlu lebih ditingkatkan lagi kecakapan menganalisa 

secara kriminologik para penegak hukum, sehingga 

mereka mampu mengungkapkan dan kemudian menganalisa 

fakta nyata yang ditemuinya.

6. Para penegak hukum hendaknya dibekali kemampuan 

menganalisa kriminologik-viktimologik agar mereka 

mampu menganalisa kasus-kasus yang dihadapkan pada 

mereka secara tuntas.

7. Perlu adanya aturan-aturan hukum yang dapat dijadi- 

kan landasan bagi para hakim untuk menilai'peranan 

korban dalam mempertimbangkan putusan mereka.

OoO
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