
 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian      

yang menyebabkan matinya pelaku amuk massa berdasarkan teori 

pertanggungjawaban yaitu (1) Teori Kehendak Inti kesengajaan adalah 

kehendak untuk mewujudkan unsur unsur delik  dalam rumusan undang-

undang, juga pada (2) Teori Pengetahuan Sengaja berarti membahayakan akan 

akibat timbulnya akibat perbuatannya orang tak bisa menghendaki akibat, 

melainkan hanya membayangkan, Teori ini menitikberatkan pada apa yang 

diketahui atau yang dibayangkan oleh sipelaku  ialah akan terjadi pada waktu 

ia akan berbuat, lalu berdasarkan syarat pertanggungjawaban pidana 

a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat diperanggungjawabkab dari              

sipembuat   

b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang 

berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau 

lalai 

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan           

pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat 
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berdasarkan syarat pertanggungjawaban pidana diatas penulis menyimpulkan 

bahwa tersangka Arie Gozhali telah memenuhi syarat pertanggungjawaban 

pidana seperti yang diuraikan diatas seperti pada point-point berikut ini 

a. Kemampuan bertanggungjawab telah dipenuhinya dengan yang sudah 

cukup umur yang ditandai dengan berumur sudah 25 Tahun dan tidak gila 

dalam arti bahwa ia dapat mempertimbangkan, memikirkan setiap 

tindakannya, resiko yang ia ambil, juga tidak secara sembarangan, brutal 

dalam melakukan tindakan tembak di tempat   pada korban Anton Saputra 

sesuai dengan 

 b. Adanya perbuatan melawan hukum telah dipenuhi dengan  melakukan 

tembak di tempat   tidak dalam konsep membela diri, yang diatur dalam 

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan 

Dalam Tindakan Kepolisian, Standar Universal Penggunaan Senjata Api Bagi 

Aparat Penegak Hukum, sehingga telah melanggar batas-batas yang sudah 

diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku  maka sudah terlihat 

adanya indikasi perbuatan melawan hukum dari tersangka Arie Gozhali 

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan 

pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat telah dipenuhinya dengan 

telah melakukan tindakan tembak di tempat   yang tidak didasarkan pada 

surat perintah atasan atau perintah atasanya yang didasarkan pada Pasal 51 

KUHP, sehingga tindakannya murni didasarkan atas kehendaknya pribadi 

tanpa adanya dasar, ia tidak terlindungi dari Pasal 51 KUHP. Sehingga 

berdasarkan syarat pertanggungjawaban pidana diatas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.  
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Dalam Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 89/pid.b/2012/PN. MGL, 

dilanjutkan dengan Pengadilan Tinggi TanjungKarang Nomor 

166/Pid./2012/PT TK yaitu terdakwa Arie Gozhali Alias AG Bin Agus Salim 

melakukan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana 

pembunuhan saat menjalankan tugasnya sebagai anggota Kepolisian Polres 

Tulang Bawang kepadanya dijatuhi pidana penjara tujuh tahun penjara  sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pidanya pada Pengadilan Menggala, walau pada 

Pengadilan Tinggi TanjungKarang ia divonis bebas.  

2. Apakah putusan banding di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah  

mencerminkan keadilan. simpulannya adalah tidak mencerminkan keadilan 

karena majelis hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kurang 

mempertimbangkan bukti-bukti yang terungkap selama di  Pengadilan Negeri 

Menggala, tetapi bukti-bukti selama di  Pengadilan Negeri Menggala tersebut 

Berubah. 

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, sehingga  majelis  hakim 

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan vonis bebas kepada Tersangka 

Arie Gozhali  

B. Saran  

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Disarankan seharusnya anggota Kepolisian tersebut bisa lebih bijaksana dalam 

melakukan tindakan tembak di tempat, lebih profesional, lebih memperhatikan 

situasi dan kondisi dilapangan, juga memperhatikan sisi kemanusiaan, tidak 

bertindak semena-mena walau ia diberi kewenangan khusus, disarankan juga 
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kepada anggota Kepolisian seharusnya berpikir dan mempertimbangkan 

tindakannya. 

1. Disarakan juga lebih mempertimbangkan setiap akan menerapkan tindakan 

tembak di tempatnya, lebih memperhatikan situasi dan kondisi dilapangan, 

lebih memperhatikan sisi kemanusian, tidak bertindak semena-mena  

2. Disarankan seharusnya majelis hakim lebih bijak dalam mempertimbangkan 

putusannya lebih mengutamakan pihak korban, lebih mempertimbangkan 

bukti-bukti dan dakwaan dari Jaksa, seharusnya juga lebih peka terhadap rasa 

keadilan agar terciptanya cita-cita hukum yang hakiki yaitu tegaknya hukum 

efek jera bagi pelaku tindak pidana terpenuhinya rasa keadilan bagi semua 

pihak. Pada dasarnya untuk kasus seperti ini majelis Hakim Pengadilan  

Tinggi TanjungKarang telah menerapkan putusan Pengadilan dengan benar, 

tetapi alasan pertimbangannya kurang tepat sehingga menguarngi rasa 

keadilan terutama dari pihak korban. 

3.  Disarankan juga seharusnya Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang 

Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dicabut karna bertentangan 

dengan KUHP dan tidak berlaku.  

     


