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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebagaimana telah penulis 

lakukan, dapat ditarik kesimpulannya terhadap permasalahan- permasalahan yang 

menjadi pokok-pokok bahasan dalam skripsi ini sebagai berikut: 

a. Bahwa kejahatan terhadap asal-usul perkawinan merupakan tindak pidana 

yang sering terjadi di dalam masyarakat yang dimana penegakan 

hukumnya diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana pada pasal 

279, 280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kasus putusan 

nomor 205/Pid.B/2014/PN.Tsm penulis dapat menyimpulkan sesuai 

ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 

1981 tentang KUHAP bahwa setelah mempertimbangkan hal yang 

memberatkan dan yang meringankan, dan fakta hukum yang terungkap 

dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah 

disumpah dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta disesuaikan 

dengan alat bukti maka majelis hakim yang memeriksa perkara dengan 

Nomor 205/Pid.B/2014/PN.Tsm ini telah memutuskan:Menyatakan 

terdakwa DENI RAMDANI S.FIL alias DENI SAGARABIN UMAR 

tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana “ melakukan perkawinan sedang diketahui perkawinan yang 

ada menjadi halangan bagi perkawinan itu”. Majelis hakim menjatuhkan 

pidana penjara terhadap terdakwa selama : 1 (satu) bulan dan 15 (lima 

belas) hari, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan da 

membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 

3000,00 (tiga ribu Rupiah) ; 

b. Putusan adalah akhir dari suatu perkara yang diperiksa pengadilan, sebagai 

mana data yang diperoleh penulis bahwa penuntut umum dalam kasus 

yang ini mengajukan dakwaan berbentuk Alternati Subsidaritas yakni : 

Primer Pasal 279 ayat 1 ke (1) KUHP, Subsider Pasal 280 KUHP. 

Ketentuan kekuasaan kehakiman Pasal 6 berbunyi “tiada seorang pun 
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dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian 

yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan. Penulis dapat 

menyimpulkan bahwa seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus 

mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran 

Filosofis (keadilan). Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-

benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim 

melaksanakan peradilan harus mengetahui duduk perkara yang sebenarnya 

dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan. Majelis hakim 

membuat analisa hukum dari fakta dipersidangan untuk menilai apakah 

terdakwa patut dipersalahkan dan dihukum sesuai atas perbuatannya 

sebagaimana yang terungkap dipersidangan sehingga suatu putusan yang 

didasarkan fakta di persidangan memberikan putusan yang mencerminkan 

rasa keadilan. 

 

V.2 Saran 

Sebagai kekuasaan tertinggi mohon agar pemeritah pusat atau daerah, aparat 

penegak hukum kepolisian maupun pengadilan diharapkan dapat lebih gencar 

dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat yang berada di 

daerah-daerah terpencil maupun di kota besar agar masyarakat mengetahui jenis 

dan bentuk pertanggungjawaban kejahatan terhadap asal usul perkawinan. Dan 

mohon agar aparatur pemerintahan  agar segera memperbaiki atau melakukan 

perubahan/revisi apa isi dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, 

dan Undang-Undang Hukum Pidana agar cepat terselesaikan perubahannya, 

mungkin karena adanya perubahan Undang-Undang ini masyarakat dapat 

mengetahui tentang bentuk/jenis kejahatan perkawinan ini. 
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