
 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik bahwa dasar 

pertimbangan hukum Majelis Hakim dari sisi Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis adalah 

sebagai berikut : 

1. Aspek Yuridis  

Menurut penulis, dalam pemenuhan unsur – unsur tindak pidana yang 

didakwakan oleh penuntut umum, dalam Putusan Nomor: 863/Pid.B/2015/PN.Dps. 

dengan terdakwa Margriet Christina Megawe Alias Tely, hakim telah mendasarkan 

pertimbangannya dengan minimal dua alat bukti sebagaimana yang diatur oleh Pasal 

183 KUHAP jo. 184 ayat (1) KUHAP. Dalam Putusan Nomor: 

863/Pid.B/2015/PN.Dps. dengan terdakwa Margriet Christina Megawe Alias Tely, 

hakim menggunakan 3 (tiga) alat bukti yaitu, keterangan saksi Agustay, Surat Visum 

Et Repertum No : UK 01.15/IV.E/19/VER/281/2015 pada tanggal 9 Juli 2015 yang 

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustiyadi Sp.F dan keterangan terdakwa. 

Berdasarkan alat bukti yang dihadirkan persidangan dan keyakinan hakim, 

terdakwa Margriet Christina Megawe Alias Tely dalam Putusan Nomor: 

863/Pid.B/2015/PN.Dps, telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur – 

unsur tindak pidana yang temuat dalam Pasal 340 KUHP dan 3 dakwaan lain 

sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum. 

Menurut saya hukuman seumur hidup sudah sesuai dengan perbuatan/sesuai 

dengan dakwaan. Karena jika di berlakukan hukuman mati hal tersebut terlalu berat. 

hukuman mati juga melanggar prinsip dan nilai HAM, bukan hanya karena melanggar 

hak hidup, tapi juga merenggut hak-hak asasi lain, seperti hak untuk tidak menjadi 

subjek penyiksaan, perlakuan kejam dan tidak manusiawi.  



 

Dalam instrument HAM Internasional, ICCPR (International Covenant on Civil 

and Politic Rights)/ aturan yang sudah diratifikasi di Indonesia, menentang pidana mati, 

karena melanggar hak hidup orang sehingga harus ditiadakan. 

2. Aspek Sosiologis 

.Dalam suatu putusan pidana, hakim diwajibkan untuk memuat pertimbangan 

tentang hal – hal yang memberatkan dan meringankan. Apabila suatu putusan hakim 

tidak memuat petimbangan tentang hal – hal yang memberatkan dan meringankan, 

maka putusan pidana tersebut batal demi hukum. Akan tetapi, sampai saat ini tidak 

terdapat pedoman bagi hakim untuk menentukan hal – hal apa saja yang dapat dijadikan 

sebagai dasar pertimbangan hal – hal yang  memberatkan dan meringankan dalam 

putusannya. Hakim biasanya berpijak pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang 

– Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Sehingga dalam putusan nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps  terdakwa margriet di 

jatuhi hukuman seumur hidup. Dalam hal ini hukuman seumur hidup seharusnya 

berdampak pada kehidupan masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak 

lagi. Karena jika seseorang melakukan kekerasan terhadap anak nantinya bisa dihukum 

ringgan, seumur hidup bahkan hukuman mati bila orang itu telah melakukan 

pembunuhan yang memakan banyak korban. 

3. Aspek Yuridis  

Dalam putusan nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps, dengan terdakwa Margriet 

Christina Megawe Alias Tely dengan dakwaan pasal 340 lebih dari subsidair menurut 

saya sudah memberikan keadilan bagi korban maupun terdakwa karena jika hukuman 

mati menurut saya terlalu berat, terlebih pidana mati hanya di terapkan terhadap kasus 

pidana terberat. Sejauh ini putusan yang sudah dijatuhkan sangat adil. 

Saya setuju dengan pidana seumur hidup karena pidana mati melanggar ham 

terutama hak hidup, seperti pada UUD 1945 Pasal 28A disebutkan “setiap orang berhak 

untuk mempertahankan hidupnya” sebetulnya para pendiri bangsa ini melihat 



 

seseorang itu sangat berharga hidupnya (sile ke 2 Pancasila: Kemanusiaan yang adil 

dan beradab) maka hukuman mati itu justru bertentangan dengan Pancasila dan UUD 

1945 karena tidak mencerminkan keberadaban dan bertentangan juga dengan 

instrument HAM Internasional/ ICCPR (International Covenant on Civil and Political 

Rights). 

B. Saran 

1. Pemerintah seharusnya memberikan sosialisai/ pembinaan terhadap orang tua 

agar dapat mendidik anak dengan baik yanpa melakukan kekerasan. Dan 

diharapkan terminimalisir kasus kekerasan terhadap anak 

2. Dengan adanya kasus Angeline tersebut. Diharapkan bisa berdampak pada 

masyarakat sekitar. Terlebih jika merupakan pelanggaran berat nantinya juga 

mendapat hukuman yang berat. 

3. Semoga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Jika anak perlu di lindungi, 

di adopsi hingga dewasa. Serta memperhatikan hak-hak anak dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 


