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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai sanksi 

pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana serta dasar 

pertimbangan hakim di dalam menentukan berat ringannya pidana bagi pelaku 

berdasarkan putusan Nomor : 22/PID.B/2011/PN.PRA. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

dalam bidang hukum pidana serta bagi Hakim dalam menerapkan suatu aturan 

hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan 

tiga macam pendekatan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-

undangan, dan pendekatan kasus serta menggunakan dua jenis bahan hukum 

yakni primer dan sekunder. Pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pelaku 

tindak pidana pembunuhan berencana diatur di dalam rumusan Pasal 340 KUHP 

yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama 

waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Hakim didalam menentukan berat 

ringannya pidana bagi para pelaku selalu didasarkan atas pertimbangannya 

terhadap dakwaan penuntut umum, pembelaan terdakwa, tuntutan jaksa serta 

pertimbangan hakim mengenai fakta dari diri pelaku itu sendiri. 

 

Kata kunci : pembunuhan berencana, pertimbangan hakim 

 

APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR ACTORS MURDER 

CRIME PLAN (Case Study Decision Number: 22/PID.B/2011/PN.PRA) 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the regulation of criminal sanctions for 

perpetrators of premeditated murder and the judge in the basic considerations in 

determining the severity of punishment for perpetrators by Decision Number : 

22/PID.B/2011/PN.PRA . This study is expected to provide benefits to the 

development of science , particularly in the field of criminal law as well as for 

Judges in applying a rule of law . This research is a normative law that uses three 

approaches namely conceptual approach , regulatory approach , and the approach 

of using two types of cases and legal materials namely primary and secondary . 

Regulation on criminal sanctions for perpetrators of premeditated murder set in 

the formulation of Article 340 of the Criminal Code are punishable by death or 

imprisonment for life or for a certain time , at least twenty years old . Judge in 

determining the severity of punishment for offenders is always based on the 

discretion of the indictment the prosecutor , the defense accused the prosecution 

and the judge considered the facts of the individual doers themselves . 

 

Key word : planned murder, weight of judge 

  



I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang : Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan 

hukum yang berlaku serta mempunyai ancaman (sanksi) yang bersifat 

memaksa bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”
1
 Salah satu 

bentuk tindak pidana yang diatur di dalam perundang-undangan pidana 

adalah mengenai tindak pidana terhadap nyawa yang di dalam KUHP 

dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa Orang”. 

Adapun yang dimaksud dengan pembunuhan adalah : setiap perbuatan 

yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa seseorang.
2
 Tindak pidana 

pembunuhan diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, 

yang salah satunya adalah mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan 

berencana yang diatur dalam rumusan Pasal 340 KUHP. Adapun yang 

dimaksud dengan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana 

diatur dalam pasal 340 KUHP adalah :
3
 

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 

merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan 

rencana, dengan pidana rnati atau pidana penjara seumur hidup 

atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” 

 

Dari berbagai putusan dalam perkara tindak pidana pembunuhan 

berencana, dapat dlihat adanya perbedaan sanksi yang diberikan oleh 

hakim antara putusan yang satu dengan putusan lainnya, sehingga 

                                                 
1
 Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), 

hlm.59 

2
 Rifki Anugerah Djalil http://karyamusisiamatiran.blogspot.com/2012/11/pembunuhan. 

html, diakses tanggal 9 Desember 2012  

3
 Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 

340. 



penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK 

PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan 

Nomor : 22/PID.B/2011/PN.PRA)”. 

B. Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah pengaturan mengenai sanksi pidana 

bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ? 2. Apakah dasar 

pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana bagi 

pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian : 1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak  pidana 

pembunuhan berencana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP), serta mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan 

berat ringannya pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana; 

2. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini manfaat teoritis yang 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya, khususnya di dalam bidang hukum pidana 

untuk penambahan pengetahuan bagi para pembaca, khususnya 

mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya terkait dengan pengaturan 

mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak  pidana pembunuhan 

berencana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 

serta bagaimana penerapanya di dalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia. Serta manfaat praktis yang diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi para Hakim di dalam lingkungan peradilan pidana di 



Indonesia dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan, agar 

tujuan dari hukum itu dapat tercapai dan dirasakan oleh masyarakat 

umum. 

D. Metode Penelitian : 1. Jenis Penelitian : Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian hukum normatif; 2. Pendekatan penelitian : penelitian ini 

menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan yaitu Pendekatan Konseptual 

(conseptual approach), Pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach); 3. Sumber dan Jenis 

Bahan Hukum : Penelitian ini menggunakan beberapa jenis bahan hukum, 

diantaranya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

sepanjang memuat informasi yang relevan dan dianggap membantu di 

dalam penelitian ini; 4. Cara Pengumpulan Bahan Huklum : Pengumpulan 

bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen yaitu meneliti sumber-

sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti di 

dalam penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dan 

dianggap membantu di dalam penelitian ini; 5. teknis Analisis Bahan 

Hukum : Bahan hukum yang sudah diperoleh dan dikumpulkan tersebut 

selanjutnya dianalisis yang dilakukan dengan anilisis interpretasi atau  

penafsiran norma hukum terkait dengan pengaturan mengenai sanksi 

pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang kemudian 

dikaitkan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap untuk mengetahui penerapannya di dalam sistem peradilan 

pidana di Indonesia. 



II. PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Mengenai Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana 

Pembunuhan Berencana 

Pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan dengan sengaja 

menghilangkan nyawa orang lain dimana antara timbulnya niat untuk 

membunuh dengan  pelaksanaannya ada tenggang waktu yang cukup 

untuk berpikir secara tenang, apakah perbuatan tersebut akan dilanjutkan 

atau dibatalkan. Tenggang waktu tersebut tidak diatur secara pasti dalam 

perundang-undangan pidana namun dengan tenggang waktu tersebut 

pelaku dapat berpikir dalam suasana hati yang tenang serta tidak tergesa-

gesa untuk berpikir bahwa pelaksanaan menghilangkan nyawa orang lain 

tersebut akan dilaksanakan atau dibatalkan. Adanya tenggang waktu untuk 

berpikir itulah yang membedakan jenis tindak pidana pembunuhan ini 

dengan tindak pidana pembunuhan lainnya, dimana ancaman pidana pada 

pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan jenis lainnya 

yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahkan 

merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu 

pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan 

terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah 

adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, 

pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara 

seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. 



Dengan demikian, berdasarkan Pasal 340 KUHP tersebut, 

ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ini 

terdiri dari : 

1. Pidana mati 

Pidana ini merupakan jenis pidana yang paling berat apabila 

dibandingkan dengan jenis pidana lainnya, meskipun pada dasarnya 

tidak hanya terhadap tindak pidana pembunuhan berencana ini saja 

yang diancam dengan pidana mati, namun adapun jenis tindak pidana 

lain yang juga diancam dengan pidana mati. Tindak pidana yang 

dimaksud adalah tindak pidana pencuruan dengan kekerasan 

sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 365 Ayat (4) KUHP, serta 

pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP dan kesemuanya 

itu diancam dengan pidana mati pada pengaturan mengenai sanksi 

pidana terhadap tindak pidana ini. 

2. Pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 

20 tahun. 

Pidana penjara merupakan bagian dari pidana pokok yang 

merupakan pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana. Pasal 

12 KUHP Ayat (1) yang menentukan bahwa pidana penjara ini dapat 

seumur hidup atau sementara paling sedikit satu hari dan selama-

lamanya 15 tahun, ayat 3 menentukan pidana penjara 15 tahun dan 

dapat dipertinggi lagi sampai 20 tahun, sedangkan pada ayat 4 

menentukan batas yang paling tinggi yaitu 20 tahun. Dengan demikian, 



trhadap tindak pidana pembunuhan berencana ini juga dapat dikenakan 

sanksi pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling 

lama 20 tahun sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP 

tersebut. 

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya 

Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 

1. Pertimbangan hakim berdasarkan dakwaan Penuntut Umum 

Adapun pertimbangan Hakim dalam putusan No. 

22/PID.B/2011/PN.PRA mengenai dakwaan penuntut umum adalah 

dakwaan  kesatu primair dimana dalam dakwaan tersebut, para 

Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 

Ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun yang menjadi unsur-unsur pokoknya 

adalah sebagai berikut: 

a. Unsur barang siapa 

Barang siapa disini adalah siapa saja orangnya sebagai 

subyek hukum yang dibebani tanggung jawab secara pribadi atas 

segala perbuatannya, dan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum 

telah menghadapkan para terdakwa lngkap dengan identitasnya dan 

menurut  keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, 

dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan 

membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut 

adalah Terdakwa I. Lalu Muliadi alias Mamiq Ajiq, Terdakwa II. 



Lalu Habibi alias Ateng, Terdakwa III. Lalu Wirangsa Permana 

alias Wir, Terdakwa IV. Haji Lalu Diguna alias Diguna. 

Para terdakwa di atas merupakan orang yang tergolong 

sehat baik secara jasmani maupun mental serta bukan termasuk 

orang yang sakit jiwanya sehingga para terdakwa dapat 

dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Hal tersebut 

merupakan penilaian dari Hakim selama pemeriksaan di 

persidangan. 

b. Dengan sengaja 

Dengan sengaja dalam  hal ini mengandung makna semua 

unsur yang ada di belakangnya juga diliputi opzet. Menurut MvT 

yang dimaksud “dengan sengaja (opzet) adalah wellen en wetten, 

yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus 

menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus 

menghinsafi/mengerti (wetten) akan akibat perbuatannya itu. (Prof. 

Satochid, SH. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I Halaman 

291 

Dari fakta-fakta dan kedadaan seperti tersebut diatas, berarti 

kematian dari korban Lalu Sarjunu alias Mamiq Tarbiah adalah 

dikehendaki atau disengaja oleh para Terdakwa, dengan melakukan 

penebasan di daerah kepala dan leher dengan mengggunakan 

senjata pedang/parang yang diayunkan dan ditebaskan dengan 

sepenuh tenaga dan diakhiri dengan mengggorok leher Korban 



Lalu Sarjunu alias Mamiq Tarbiah, dengan sasaran perkenaan pada 

daerah vital cukup banyak tersebut sudah jelas bahwa para 

terdakwa setidak-tidaknya menyadari atau mngetahui maksud 

perbuatannya itu akan mengakibatkan kematian si Korban tersebut, 

apalagi para terdakwa menebas dan menggorok korban deengan 

senjata tajam sedangkan korban tidak mampu untuk mengadakan 

perlawanan karena korban dalam posisi tidak seimbang dimana 

korban tanpa senjata dan dikeroyok oleh para terdakwa. 

Berdasarkan pertimbangan tersebutlah Majelis Hakim yakin 

bahwa dalam diri para terdakwa ada maksud, kehendak, atau niat 

terhadap perbuatannya dan akibat dari peerbuatannya yaitu matinya 

Korban Lalu Sarjunu alias Mamiq Tarbiah, sehinga majelis 

berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan menurut hukum. 

c. Unsur direncanakan terlebih dahulu 

Dalam putusan tersebut dapat dikatakan bahwa antara 

timbulnya maksud para terdakwa untuk membunuh Korban Lalu 

Sarjunu alias Mamiq Tarbiah di rumah Korban Lalu Sarjunu alias 

Mamiq Tarbiah sampai dengan pelaksanaan perbuatan 

pembunuhan di jalan raya depan rumah para terdakwa di Dusun 

Kelantih masih ada tempo bagi para terdakwa untuk berpikir 

dengan tenang  bahwa perbuatan terdakwa I. Lalu Muliadi 

menebaskan parang ke arah kepala Lalu Sarjunu alias Mamiq 



Tarbiah yang mengenai kepala bagian depan menyamping terhadap 

Lalu Sarjunu alias Mamiq Tarbiah, Terdakwa IV. Haji Lalu Diguna 

dengan menggunakan parang menebas kepala bagian belakang 

Lalu Sarjunu alias Mamiq Tarbiah, Lalu Habibi alias Ateng 

menebas ke bagian leher Lalu Sarjunu alias Mamiq Tarbiah hingga 

terjatuh tanpa ada perlawanan, Terdakwa III. Lalu Wirangsa 

Permana alias Wir dengan menggunakan parang menggorok leher 

Lalu Sarjunu alias Mamiq Tarbiah dapat berakibat kematian bagi 

diri Korban, tetapi bagi para terdakwa tidak ada usaha untuk 

membatalkan rencananya untuk membunuh korban dan tetap 

melanjutkan perbuatannya. 

Berdasarkan pertimbangan tersebutlah Majelis 

berkeyakinan bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 

d. Unsur menghilangkan nyawa orang lain 

Dari keterangan para terdakwa dihubungkan dengan 

keterangan para saksi dan Visum et Repertum telah nyata bahwa 

kematian orang lain yaitu Lalu Sarjunu alias Mamiq Tarbiah itu 

tidaklah dikehendaki oleh orang/korban itu sendiri, melainkan pada 

kenyataannya adalah adanya orang lain yakni akibat tebasan dan 

penggorokan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para 

terdakwa yang mengakibatkan korban Lalu Sarjunu alias Mamiq 

Tarbiah telah meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum 



No. 445/455/RSUD-P/2010 tanggal 08 September 2010 yang 

ditanda tangani oleh dr. Andrew C Taufiq dokter pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Praya yang melakukan pemeriksaan terhadap Lalu 

Sarjunu alias Mamiq Tarbiah dengan Hasil Pemeriksaan bahwa, 

korban datang dalam keadaan meninggal dunia, pada korban 

ditemukan luka robek pada leher kurang lebih 4 (empat) 

centimeter, luka robek pada kepala bagian belakang bagian tengah 

ukuran kurang lebih 5 (lima) centimeter, luka robek pada telinga 

meliputi dahi dengan ukuran diameter kurang lebih 30 (tiga puluh) 

kali 5 (lima) kali 2 (dua) centimeter, retak tulang kepala sebelah 

kanan yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan 

dengan benda padat, tumpul dan tajam. 

Berdasarkan uraian diatas, maka majelis berkeyainan bahwa 

unsur merampas nyawa orang lain telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan menurut hukum. 

e. Unsur secara bersama-sama 

Unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, jadi 

apabila salah satu dari sub unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula 

maksud unsur tersebut. 

Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata 

perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari 

dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga majelis Hakim 



berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah telah 

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu 

melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Adapaun tutututan jaksa penuntut umum berdasarkan Surat 

Tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-08/PRAYA/12/2010 tanggal 18 Mei 

2011, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara 

ini memutuskan : 

a. Menyatakan Terdakwa I. Lalu Muliadi alias Mamiq Ajiq, Terdakwa II. 

Lalu Habibi alias Ateng, Terdakwa III. Lalu Wirangsa Permana alias 

Wir dan Terdakwa IV. Haji Lalu Diguna alias Diguna telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu secara bersama-sama” 

sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primair melanggar pasal 340 

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 

b. Menjatuhkan pidan penjara terhadap Terdakwa masing-masing selama 

20 (dua puluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam 

tahanan; 

c. Menyatakan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

d. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang bersarung kayu 

berwarna hijau belati putih, gagang warna hitam dengan panjang 58 

cm terdapat bercak darah dan rambut kering yang melekat; sebilah 



pisau bersarung warna coklat berukir; gagang kayu warna hitam 

dengan panjang pisau 36 cm; Sebilah parang tanpa sarung dengan 

gagang kayu warna coklat panjang 61 cm; sebilah parang tanpa sarung 

dengan gagang kayu warna kuning  muda panjang sekitar 22 cm; 

sebilah pisau bersarung  dengan gagang kayu warna coklat tua, 

panjang pisau 30 cm; 1 (satu) buah parang bangkok panjang 30 cm; 

Dirampas untuk dimusnahkan. 

e. Menyatakan barang bukti berupa 1 (buah) celana panjang jeans warna 

biru dongker merk emba abu-abu; 1 (buah) celana parasut hitam; 1 

(buah) jaket switer lengan panjang warna merah merk six two; 1 

(buah) baju kaos lengan panjang merk denmonda warna coklat motif 

garis putih dan 2 (dua) buah baju jimat warna merah dan hijau; 1 

(buah) jaket hitam; 1 (buah)lembar sarung kotak-kotak warna hijau 

putih; 1 (buah) lembar kaos lengan panjang berkerah warna putih biru 

dongker. Dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa 

f. Menetapkan supaya para Terdakwa masing-masing membayar biaya 

perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah); 

3. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Pembelaan/Pledoi Penasihat 

Hukum Para Terdakwa 

Adapun pembelaan/pledoi yang diajukan oleh  penasehat hukum  

para terdakwa yang dijadikan sebagai salah satu pertimbangannya yang 

dibacakan pada tanggal 25 Mei 2011 yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa Terdakwa Lalu Habibi telah terbukti secara syah dan meyakinkan 



bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain 

dalam hal ini mengakibatkan Mamiq Tarbiah meninggal dunia karenanya 

terdakwa haruslah dihukum penjara melanggar Pasal 338 KUHP; Bahwa 

terdakwa Lalu Muliadi dan Terdakwa Haji Lalu Diguna, Lalu Wirangse 

Permana tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Unsur-

unsur Pasal 338 dan 340 KUHP, karena terdakwa harulah dibebaskan dari 

dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau dibebaskan dari pasal 

338 dan 340 KUHP; Menyatakan bahwa Lalu Wirangse Terbukti 

melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain cacat sehingga 

kepada terdakwa haruslah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan 

membebaskan terdakwa dari Pasal 338 dan 340 KUHP serta mohon 

putusan yang adil. 

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas majelis tidak 

sependapat dengan isi pembelaan/pledoi kuasa hukum para terdakwa, akan 

tetapi karena di dalam pembelaan penasehat hukum para terdakwa ada 

permohonan lain yaitu apabila majelis berpendapat lain mohon putusan 

yang adil sehingga majelis akan mempertimbangkan pertimbangan ini, 

yang akan majelis uraikan di bawah nanti. 

4. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Penilaian Hakim Terhadap Diri 

Terdakwa 

Adapun pertimbangan Hakim mengenai sifat yang baik dan jahat 

yang dapat meringankan atau memberatkan pidana bagi terdakwa 



sebagaimana berdasarkan putusan Nomor :  22/PID.B/2011/PN.PRA 

adalah sebagai berikut : 

a. Hal-hal yang memberatkan : 

1) Perbuatan Terdakwa tergolong kejam karena tega berbuat 

kekerasan yang menyebabkan kematian pada korban yang sudah 

berusia lanjut; 

2) Perbuatan para Terdakwa dilakukan pada bulan suci ramadan; 

3) Akibat perbuatan para Terdakwa, telah menyebabkan penderitaan 

pada isteri dan anak-anak korban 

b. Hal-hal yang meringankan: 

1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan; 

2) Terdakwa belum pernah dihukum; 

3) Penjatuhan pidana oleh para Terdakwa tentu dirasakan sebagai 

cobaan yang berat dan pelajaran berharga pada masa mendatang 

serta berbekas dalam diri Terdakwa, oleh karenanya tidaklah tepat 

bila Terdakwa dipidana sepanjang hayatnya tanpa memberi 

kesempatan berkumpul kembali di tengah masyarakat untuk 

berbakti kepada sesama. 

Uraian pertimbangan-pertimbangan Hakim diatas merupakan dasar 

bagi Hakim di dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa sehingga Hakim 

dapat menjatuhkan pidana bagi terdakwa pelaku tindak pidana pembunuhan 

berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang dapat kita lihat 

dalam putusan dengan Nomor Perkara : 22/PID.B/2011/PN.PRA yang pada 



intinya Menyatakan Terdakwa I. Lalu Muliadi alias Mamiq Ajiq, Terdakwa II. 

Lalu Habibi alias Ateng, Terdakwa III. Lalu Wirangsa Permana alias Wir, 

Terdakwa IV. Haji Lalu Diguna alias Diguna telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan secara bersama-

sama dengan direncanakan terlebih dahulu; Menjatuhkan pidana terhadap para 

Terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) 

tahun; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa 

dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar para 

Terdakwa tetap dalam tahanan; 

  



III. PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan menghilangkan 

nyawa orang lain yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. 

Direncanakan dalam hal ini adalah kondisi sebelum dilakukannya 

perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan itu, ada tenggang waktu yang 

cukup untuk berpikir secara tenang apakah perbuatan tersebut akan 

dilakukan atau tidak. Tenggang waktu sebelum perbuatan dilakukan 

dengan pelaksanaan perbuatan tidak perlu terlalu panjang ataupun terlalu 

singkat, akan tetapi dengan waktu tersebut pelaku dapat berpikir untuk 

membatalkan atau melanjutkan pelaksanaan perbuatannya. 

Pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana 

pembunuhan berencana diatur dalam rumusan Pasal 340 KUHP dimana 

ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ini 

diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau selama 

waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. 

Hakim dalam menentukan menentukan berat ringannya pidana 

bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan 

Nomor : 22/PID.B/2011/PN.PRA adalah terkait dengan dakwaan Penuntut 

Umum yang berfungsi untuk menentukan apakah unsur tindak pidana 

pembunuhan berencana tersebut telah terpenuhi sehingga dapat dikenakan 

sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP atau tidak. 

Pertimbangan lain adalah terkait dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum 



yang bertujuan agar pidana yang jatuhkan melebihi tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum. Pertimbangan lain yang tak kalah pentingnya dengan 

pertimbangan-pertimbangan sebelumnya adalah terkait dengan 

pertimbangan Hakim terhadap diri terdakwa, dalam hal ini  yang dinilai 

adalah sifat baik dan jahat dari si pelaku. 

B. SARAN 

Terkait dengan pertimbangan Hakim mengenai hal-hal yang 

memberatkan, Hakim sebaiknya lebih memperhatikan aspek kemanusiaan 

yang dapat dinilai melalui penilaian Hakim terhadap cara-cara pelaku 

dalam mewujudkan perbuatannya. Aspek kemanusian tersebut sangat 

penting demi terwujudnya rasa keadilan baik bagi pelaku maupun korban. 

Hakim juga harus lebih teliti dan berhati-hati dalam menentukan 

unsur penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana yang terdapat dalam 

putusan tersebut.Penyertaan (deelneming) sangat mengutamakan bentuk 

keterlibatan antara masing-masing pelaku (menyuruh melakukan, pembuat 

pelaksana, turut serta melakukan atau yang menganjurkan). Seperti 

keterlibatan antara yang melakukan dengan yang turt serta melakukan, 

atau keterlibatannya dengna yang menyuruh melkakukan. Jika kedudukan 

dari masing-masing pelaku menempati kedudukan yang sama, maka dapat 

dikatakan bahwa dalam tindak pidana tersebut tidak terdapat unsur 

penyertaan (deelneming) didalamnya, karena kedudukan pelaku dalam 

tindak pidana tersebut adalah sama yaitu sebgai pembuat pelaksana. 
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