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BAB V

KESIMPULAN , KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Yang menjadi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri

Batam dan Hakim pada Tingkat Kasasi dalam mengadili pelaku tindak

pidana pembunuhan berencana bahwa Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Batam tidak memperhatikan fakta fakta persidangan serta nilai

nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga dalam putusan Pengadilan

Negeri Batam Nomor 35/Pid.B/2012 Majelis hakim memberikan

Putusan Bebas kepada terdakwa Mindo Tampubolon S.ik . Majelis

hakim dalam memberikan putusan harus sesuai dengan kepastian

hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kemampuan bernalar atau

berpikir secara logis harus dibutuhkan oleh seorang hakim, konklusi

yang terlalu dipaksakan sehingga rasa keadilan masyarakat

dikorbankan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam cenderung

mempertahankan atas keyakinan majelis hakim sendiri sehingga

menimbulkan rasa ketidakadilan masyarakat kepada majelis hakim atas

putusan yang telah diputusnya. Harapan rakyat agar para hakim

memberikan rasa keadilan dengan mengelaborasi logika hukum dan

kebenaran bukan tanpa makna oleh karena itu Putusan tersebut
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dilimpahkan ke Mahkamah agung untuk memverifikasi apakah benar

suatu peraturan hukum tidak diterapjan atau diterapkan tidak

sebagaimana mestinya serta di hubungkan berdasarkan semua fakta

fakta di persidangan sehingga pada tingkat Mahkamah Agung

dinyatakan bahwa Mindo Tampubolon bersalah di vonis seumur hidup.

2. Penalaran Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku

tindak pidana pembunuhan berencana bahwa dalam memutuskan suatu

perkara tindak pidana yang terpenting adalah kesimpulan hukum dari

fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan, untuk mendapatkan

kesimpulan dari fakta fakta hukum putusan yang dapat didasarkan

pada rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme

dan sifat objektif. Majelis hakim harus mencari keyakinan hakim

dengan bertanya kepada jaksa, pembela, saksi, terdakwa maupun

melihat barang bukti yang diajukan sehingga dari fakta fakta

kesimpulan tersebut baru didapatkan sebuah kesimpulan. Penalaran

hakim bertujuan menghasilkan pikiran menghasilkan pikiran yang

benar,  mengasah pemikiran untuk menghindari kesimpulan yang salah

serta berpikir secara sistematis dan metodologis sehingga dapat

menemukan masalah masalah yang bisa di selesaikan.
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B. Keterbatasan

Penulis menyadari hasil laporan skripsi ini disusun jauh dari

kesempurnaan dengan dikarenakan ada beberapa hal yang mengakibatkan

ketidaksempurnaan ini antara lain :

1. Keterbatasan penulis dalam pengumpulan data yang tidak

sempurna dikarenakan sukar untuk mendapatkan dukungan buku-

buku, literatu rliteratur, data-data yang diteliti, maupun referensi

yang memadai.

2. Keterbatasan waktu untuk melakukan pengumpulan data untuk

pembuatan laporan ini

Oleh karena itu penulis mengharapkan kepada pembaca dan peneliti-

peneliti lainnya yang melakukan penelitian dalam bidang yang sama akan

menyempurnakan penelitian ini sehingga dapat ditelah dengan baik dan

benar
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C. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti

ingin memberikan rekomendasi beberapa hal, antara lain:

1. Diharapkan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara agar tetap

berpedoman kepada KUHP dan nilai rasa keadilan serta melihat fakta

fakta di persidangan sehingga bisamemberikan efek jera kepada pelaku

dan pelaku-pelaku yang ingin berbuat tindak pidana terutama tindak

pidana pembunuhan berencana yang tidak memiliki rasa kemanusian

merupakan bentuk keadilan bagi korban dan keluarga korban serta

masyarakat.

2. Diharapkan dalam Penalaran hakim dalam Putusan Hakim tidak

semata melindungi kepentingan individu, namun harus mengingat

bahwa tindakan pemerintahan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan

umum, sehingga di dalam setiap akan memutus sengketanya Hakim

harus menimbang berat-ringan bobot kepentingan antara kepentingan

individu dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum

dalam hal ini yang mana yang lebih besar.
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