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BAB III PENUT UP  

BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat membuat kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pemidanaan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang 

bernama Emanuris Pratama Yoga Bin Djarmono telah sesuai dengan 

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951. Hal ini 

terlihat atas terpenuhinya semua unsur-unsur sesuai dengan pasal yang 

dikenakan pada terdakwa. Pasal yang dikenakan pada terdakwa yaitu 

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951. Dengan 

terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka terdakwa harus 

mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang 

dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar dengan sanksi 

pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan terdakwa 

harus membayar biaya perkara. 

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam memutuskan perkara ini 

mempunyai banyak pertimbangan, yaitu keterangan saksi-saksi, 

keterangan terdakwa, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta barang 

bukti, sebagaimana sudah diatur dalam KUHAP, serta terpenuhinya 

unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh penutut umum 

terhadap terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan 

terdakwa. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap 

terdakwa selama 4 (empat) bulan, peneliti melihat tidak sepenuhnya 

mengandung kemanfaatan hukum. Mengingat tindak pidana yang 
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dilakukan oleh terdakwa menyebabkan luka berdarah terhadap saksi 

Irfanto. Oleh karena itu penulis menganggap pidana yang dijatuhkan 

oleh majelis hakim sangatlah ringan  

B. SARAN 

 Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Perlu adanya pedoman dari setiap intansi penegak hukum yang lebih 

jelas dan tegas tentang jenis-jenis senjata yang termasuk ke dalam 

“senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, 

of stootwapen)” dalam artian Undang-undang Darurat No.12 Tahun 

1951 pasal 2 ayat (1) serta barang-barang yang termasuk dalam 

pengecualiannya menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat 

No.12 Tahun 1951. Serta perlu adanya penegasan tentang jenis-jenis 

senjata yang termasuk dalam Undang-undang Darurat No.12 Tahun 

1951 pasal 2 ayat (1), semisal berkenaan seperti celurit. 

2. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar 

terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan 

tersebut bisa jadi membuat pelaku tidak merasakan efek jerah dan 

sewaktu-waktu terdakwa dapat mengulangi tindak pidana tersebut. 

Oleh karena itu, peneliti menanggap adanya ketidakseriusan oleh para 

penegak hukum baik itu jaksa penutut umum dalam menyusun surat 

dakwaan terdakwa dan tuntutan terdakwa agar dapat menjadi dasar 

pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, maupun bagi 

hakim agar putusan dapat mengandung kemanfaatan hukum serta 

nilai-nilai keadilan.   


