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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan  analisis di atas, 

penulis dapat mengambil tiga (3) kesimpulan  sebagai berikut: 

1. Sebelum menjatuhkan pidana, kedua Majelis hakim telah memeriksa 

apakah unsur-unsur perbuatan pidananya telah terpenuhi atau tidak. 

Sesuai pasal yang didakwakan terhadap kedua terdakwa yaitu Pasal 

40 Ayat 2 Jo Pasal 21 Ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya dengan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Barang siapa, 

yang di maksud dalam kasus ini adalah para terdakwa. 

2.Dengansengaja, yaitu kedua terdakwa telah melakukan suatu 

kejahatan yang dilarang berupa membunuh, menyimpan atau 

memiliki bagian-bagian tubuh hewan yang dilindungi dengan 

maksud dan tujuan tertentu. 3. Memperniagakan, menyimpan atau 

memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian tubuh atau bagian -

bagian satwa lain satwa yang dilindungi atau barang-barang 

yang dibuat dari bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya 

dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau 

diluarIndonesia,berdasarkan keterangan  terdakwa dan keterangan 

para saksi serta barang-barang bukti yang telah ditemukan, kedua 

terdakwa akan menjual bagian-bagian tubuh satwa langka ituuntuk 

mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang 

tersebut.Setelah  unsur objektif terpenuhi, maka  Majelis  Hakim 

mennyimpulkanbahwa kedua terdakwa secara  Sahmeyakinkan 

bersalah dan dapat dikenakan Pasal 40 Ayat 2 Jo Pasal 21 Ayat 2 

huruf d  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya,dalam putusan pengadilan kedua terdakwa dihukum 
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dengan hukuman penjara masing-masing 1 tahun dan denda sebesar 

Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk Maskur Bin M Amin dan 

denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk Sutar 

Bin Sonokarso.  

2. Setelah mempertimbangkan aspek yuridis, untuk mengetahui apakah 

hukuman tersebut sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak maka 

Mejelis Hakim juga mempertimbangkan aspek filosofis. Dalam dua 

perkara diatas yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah 

keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan. Setelah 

mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang 

memberatkan, maka Majelis Hakim menyimpulkan dan memandang  

bahwa pidana yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa sudah tepat 

dan sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun 

masyarakat. 

3. Supaya hukuman tersebut bisa berdampak positif, maka majelis 

hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis yaitu tujuan 

pemidanaan. Namun dalam mempertimbangkan aspek sosiologis 

hanya Majelis Hakim yang menangani perkara nomor 

202/Pid.Sus/2020/PN Srl yang mempertimbangkan tujuan 

pemidanaan sedangkan Majelis Hakim yang menangani perkara 

nomor 56/Pid.B/2014/PN Tkn tidak mempertimbangkan tujuan 

pemidanaan. Sehingga tujuan pidana yang dijatuhkan kepada 

terdakwa Maskur Bin M Amin tidak di ketahui apakah tujuan 

pemidanaan tersebut sebagai pembalasan (teori absolute) atau  

bertujuan untuk mendidik (teori relativedan Doel theorleen)  
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis terkait analisis 

kasus diatas adalah sebagai berikut: 

Seharusnya Majelis Hakim yang menangani perkara nomor 

56/Pid.B/ 2014/PN Tkn juga dapat menerapkan  tujuan 

pemidanaan  yaitu tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk 

mendidik (teori relativedan Doel theorleen) seperti yang 

diterapkan Majelis Hakim yang menangani perkara nomor 

2020/Pid.Sus/2020/PN Srl. Karena tujuan pemidanaan adalah salah 

satu kunci penting dalam penjatuhan pidana itu sendiri. Dengan 

diterapkannya tujuan pemidanaan  teori relativedan Doel theorleen 

diharapkannya agar terdakwa dapat menyadari kesalahan yang 

telah di perbuat dan dapat berubah menjadi orang yang lebih baik 

dan berguna di masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


