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A.Simpulan 

BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Perapan unsur-unsur Pasal 338 KUHP dalam perkara Nomor 

253/Pid.B/2018/PN.Cms dengan Terdakwa Dede Heryadi Bin Sodik sudah 

sesuai, hakim menimbang bahwa tindak pidana pembunuhan yang terjadi 

dalam proses ritual tersebut merupakan corak kesengajaan dengan sadar 

kepastian, namun menurut penulis corak kesengajaan dalam perbuatan 

Terdakwa tersebut bisa juga merupakan corak kesengajaan dengan sadar 

kemungkinan, karena dengan dikuburnya korban didalam pasir dalam 

kondisi terkubur seluruh tubuh hingga kepala itu belum tentu membuat 

korban meninggal, tergantung dari kemampuannya untuk menahan napas. 

Hal ini juga dapat dibuktikan dengan adanya fakta dipersidangan bahwa 

Terdakwa telah terlebih dahulu mempelajari ilmu kebal di Banten, dan 

syarat untuk melakukan ilmu kebal adalah dikubur didalam pasir, sehingga 

Terdakwa juga telah melakukan ritual yang serupa namun Terdakwa bisa 

bertahan dalam ritual yang sama tersebut pada saat di Banten, sehingga 

menurut hemat penulis dalam perkara ini bisa juga merupakan corak 

kesengajaan dengan sadar kemungkinan. 

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam 

Putusan Nomor 253/Pid.B/2018 PN. Cms sudah sesuai, namun menurut 
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penulis pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun itu dirasa terlalu berat, 

sebaiknya menurut penulis Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 

setengah dari ancaman maksimal dalam Pasal 338 KUHP, karena dalam 

fakta di persidangan diketahui bahwa korban sendiri yang meminta kepada 

Terdakwa untuk diajarkan ilmu kebal dan korban menyetujui diadakannya 

proses ritual tersebut, sehingga sebaiknya Majelis Hakim juga 

memperhatikan mengenai pertimbangan sosiologis (nonyuridis) mengenai 

sebab terjadinya tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena 

pidana tersebut selain sebagai pembalasan /penjeraan tetapi juga sebagai 

perbaikan. 

B.Saran 

 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam 

Putusan Nomor 253/Pid.B/2018 PN. Cms dirasa terlalu berat, seharusnya 

Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum selain harus 

memperhatikan mengenai pertimbangan yuridis, juga harus memperhatikan 

pertimbangan sosiologis (nonyuridis), karena pertimbangan hakim merupakan 

salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu 

putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung 

kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang 

bersangkutan sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai. 


