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BABIV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Dart uraian-uraian dalam bab-bab dimuka, maka penulis dapat menarik 

beberapa kesimpulan antara lain: 

a. 	 Isu santel seling kall menjadi faktor kriminogen terhadap timbulnya 

pembunuhan karena akibat yang ditimbulkan oleh santet dirasa sangat 

menakutkan dan mengancam jiwa masyarakat sekitarnya. tetapl karena 

tldak adanya buktl-buktl yang diperoleh untuk mengajukan seorang Dukun 

Santet kedepan pengadilan ma.ka reaksi masyarakat adalah main hakim 

sendin dengan cara membunuh orang-orang yang diduga sebagal Dukun 

Sante!. Hal tersebut juga dijadikan kedok untuk melakukan pembunuhan 

terhadap orang yang bukan dukun santel. Motlvasi pembunuhan itu blasanya 

karena adanya dendam prlbadl. memanfaatkan keadaan untuk mengambil 

keuntungan dan Juga hal yang sifatnya politis. Pandangan knminologi dalam 

mengkaJi permasalahan Itu dapat menggunakan pendekatan-pendekatan 

kriminologls yaltu tear! labeling, pendekatan sobural, pendekatan kontrol 

sosial dan pendekatan anomi. Pemberian cap atau label kepada orang yang 

dlduga sebaga! dukun santet member/kan alasan mengapa orang tersebut 

lebih diperhatikan tingkah lakunya. sehingga apablla terjadl sesuatu yang 

menyangkut santet maka dia yang akan dlduga sebagal tersangka utama. 

Faktor itu dapat Juga diketahul dengan tingkah laku sosialnya yang tldak 

sesuai dengan norma yang berlaku. Struktural masyarakatnya yang 
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menjadlkan santet sebagal ilmu yang turun temurun sehlngga sullt sekali 

untuk diberantas, dan karena santet juga merupakan warisan budaya lama 

yang sangat dipercaya oleh sebaglan besar masyarakat Banyuwangi, untuk 

mengatasl segala masalah mereka. Tetapi yang terpenting dar! masalah Itu 

adalah peranan moral dari masing-masing pihak, yaitu balk yang menyuruh 

lakukan santel, dukun santetnya maupun masyarakat dlsekitamya, karena 

dengan adanya moral yang balk maka semua tuJuan yang hendak dlcapai 

akan dilakukan melalul Jalan yang benar. 

b. 	Bahwa kebiJakan hukum pldana dalam menyikapi pembunuhan dukun santel 

dikaitkan dengan pasal340 KUHP, mengkaji pasal 223 RKUHP yang pemah 

ada untuk mencoba mengkrimlnalisasikan sanlel dan Juga upaya-upaya 

penanggulangan agar hal lersebut tidak terjadi. Pasal 340 yallu lentang 

pembunuhan berencana dimana hal tersebut dlmungkinkan karena setlap kali 

terjadi pembunuhan dukun santet selalu dldahulu! dengan rencana 

bagalmana cara pembunuhannya, kapan, dan dengan menggunakan alat 

apa. Perbuatan lersebut juga dapal dlmlntakan pertanggungjawaban dan 

para pelaku pembunuhan dukun santet apabila ada unsur kasalahan yallu 

melakukan perbuatan pldana; dlatas umur tertentu; mempunyai bentuk 

kesalahan berupa kesengaJaan atau kealpaan dan tJdak adanya alasan 

pemaaf. Dan untuk menjerat para pelaku santel agar dapat diberikan 

sanksl maka pasal 223 RKUHP yang pemah ada berusaha menJadlkannya 

sebuah delik yaltu delik malerlil yang melihat perbuatan pidana Itu terjadi 

apabila aklbat yang ditlmbulkannya ltu dilarang, sehlngga dlslni tJdak 

dlpenukan pembuktlan karena yang dilihat itu hanya aklbatnya saJa. Tetapi 
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tetap saJa dalam perbuatan pldana hubungan kausal antara perbuatan dan 

akibat harus tetap ada. Sedangkan upaya-upaya penanggulangan dapat 

dilakukan dengan menggunakan 2 cara yaltu secara preventif yaltu 

mencegah sebelum terjadi sesuatu dan secara represif yaitu usaha 

memperbaikl pelaku kejahatan yang sudan terlanjur melakukan kejahatan. 

2. 	Saran 

a. 	 Untuk menyelesalkan masalah dukun santet yang tldak dapat dlaJukan 

kedepan pengadllan karena tldak adanya buktj-buktJ, maka para plhak yang r., 

berwenang dapat menggunakan hukum adat yang ada dan tumbuh dalam 

masyarakat Banyuwangl untuk menyelesalkannya. Hukum adat yang 

digunakan itu adalah pengusiran terhadap orang yang terbuktl telah 

melakukan perbuatan santet yang bersifat negaUf. Sehingga dlharapkan 

dengan penyelesaian secara adat Inl dapat membantu menanggulangi 

perlstlwa pembunuhan dukun santet secara masal. 

b. 	 Pihak yang berwajlb segara menanganl dan menanggapl setiap laporan 

tentang semua kejadian yang menyangkut adanya karban santet atau 

adanya rencana akan dilakukan penghukuman terhadap orang yang dlduga 

sebagai dukun santet. 

c. 	Adanya kerjasama yang balk dan pihak-pihak yang terkalt balk dar! pihak 

Kepallslan, Kejaksaan maupun para ulama. Karena dlharapkan dengan 

kerjasama yang baik dan masing-maslng pihak tidak mengulamakan 

kepentlngannya maka persoalan tentang pembunuhan yang banyak menelan 

korban akan mUdah dan cepal diselesaikan. 
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