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BAB V
PENUTUP

KESIMPULAN
Tindak Pidana Penganiayaan termasuk dalam Jarimah Qishash dan Diat yang mempunyai pengertian seperti ini, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman qishash dan diat. Baik qishash maupun diat, keduanya adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’. Perbedaannya dengan hukuman had adalah hukuman had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan diat merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah hukuman qishash dan diat merupakan hak manusia, makahukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.
Tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum (Undang-undang) atas perkaradi pengadilan atau “agent of conflict”. Melainkan harus reinvensi hukum (menemukan kembali) dan menemukan pembaharuan hukum yang compatible untuk dikonsumsi masyarakat. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan tinggi, juga harus memiliki kepekaan hukum terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai religious, kesusilaan, dan proses peradatan yang hidup berdampingan dalam masyarakat melalui setiap putusan yang dikeluarkan. Sebab, mahkota seorang hakim dianggap tinggi derajatnya itu bukan pada palu saja, melainkan pada bobot kualitas dari putusan yang dihasilkan.


Pertimbangan Formil
Unsur Formil dari putusan Nomor Perkara: 08/Pid.B/2007/PN.Smg meliputi :
	Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya berbuat yang termasuk perbuatan manusia dan oleh manusia.
	Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu yang akan dihukumi apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut. Maka hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan, yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuan kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh nundang-undang.
	Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak pada keadaan jiwanya.
Berdasarkan dari segi hukum (yuridis), diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, yaitu setelah menghubungkan antaraketerangan saksi yang diajukan di persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Terdakwa April dan Sigit oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan dalam melakukan Tindak pidana penganiayaan, yaitu Pasal 170 (1) KUHP. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung di dalam Pasal 170 (1) KUHP tersebut.
Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh April dan Sigit telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 170 (1) KUHP, yaitu :
	Dilakukan dengan sengaja, dan dengan kekuatan bersama untuk melukai seseorang di muka umum.

Tanpa hak atau izin.
Obyek atau sasarannya adalah orang.
Akibat penganiayaan itu jelas merusak dan melukai kesehatan jasmani seseorang.
Pertimbangan Materiil
Selain melihat dari segi hukum (yuridis), sebelum menjatuhkan pemidanaan bagi terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi non hukum (non yuridis), yang diterapkan dalam unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa guna memperoleh penerapan hukum yang adil bagi terdakwa.
Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.
Dari sekian banyak pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, berikut ini akan penulis sampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan pembahasan hukum ini :
	Dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat kepada April Sugiyanto dan Sigit Cahyono, Hakim Pengadilan Negeri Semarang melihat dari segi hukum (yuridis), yaitu didasarkan pada fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang ada dalam persidangan, juga mempertimbangkan segi non hukum, seperti faktor pada diri terdakwa serta unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan kata lain sesuai dengan keyakinan dan pengamatan haikm. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan hakim dengan Nomor Perkara 08/Pid.B/2007/PN.Smg.
	Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat, yaitu dalam hal pengawasan terpidana, para aparat pengawas enggan melakukan pengawasan terhadap terpidana, karena didasarkan pada letak geografis Kota Semarang yang luas dan padat penduduk, belum lagi terdapat alasan lain, seperti  apabila terpidana pindah domisili ke lokasi yang baru secara diam-diam (tanpa sepengetahuan jaksa sebagai pelaksana pengawas), maka secara otomatis jaksa tidak dapat mengawasi terpidana jika terpidana melakukan suatu tinddak pidana di domisilinya yang baru.
	Dalam perspektif Hukum Islam, para pelaku dapat dikenai sanksi Ta’zir oleh Syara’. Sebab, penganiayaan yang dilakukannya dapat diancam dengan hukuman Qishash dan Diat yang ditentukan oleh individu (terutama keluarga korban).


SARAN-SARAN
Segala puji bagi Allah sebagai dzat yang Maha segalanya, sesungguhnya hanya kepada-Nya memohon pertolongan, ampunan, dan petunjuk. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan perilaku. Shalawa beserta salam penulis haturkan kepangkuan Nabi Akhiruz Zaman Rasulullah Muhammad SAW.
Dengan mengucap rasa syukur alhamdulullah, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sungguh kecongkakan intelektual bilamana penulis menganggap skripsi yang penulis susun sempurna dan bersifat final. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Sebab, tiada gading yang tak retak dan tiada manusia yang berbuat khilaf (salah). Oleh karenanya saran, kritik, dan masukan yang bersifat konstruktif dari pembaca sangat saya harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang.
Akhirnya tak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Semoga semua pihak tanpa disebut namanya, mendapatkan balasan yang baik dan setimpal. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya selalu mendapat hidayah dan maghfiroh dari Allah Rabbul izzati, Amin ya Rabbal Aalamin.

