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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain 

dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam 

hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 

Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam 

kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya 

kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen bet leven) berupa penyerangan 

terhadap nyawa orang lain. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokan atas 2 (dua) 

dasar, yaitu: 

“Pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar 

obyeknya (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi 

beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam 

pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan 

berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana”.
1
 

 

Perbedaannya hanya terletak pada adanya satu unsur “dengan rencana 

lebih dahulu”. Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang 

sering terjadi di negara ini yang semakin lama semakin memperihatinkan dan 

tidak sedikit kejahatan tersebut mempergunakan cara-cara yang baru dan 

sangat sadis oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, yang mana cara tersebut 
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sebisa mungkin mengelabuhi aparat kepolisian agar perbuatan pelaku tidak 

bisa diketahui. Maka dari itu untuk mengimbangi kemajuan modus kejahatan 

yang terjadi maka diperlukan keahlian yang baik dari penyidik untuk 

mengungkap ada tidaknya suatu tindak pidana atau kejahatan yang terjadi. Di 

Indonesia pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi pasal 340 adalah sebagai berikut : 

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 

merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan 

rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” 

  

Penulis mengutip beberapa contoh kasus tentang Pembunuhan 

Berencana di Kediri dari Media Online : 

TRIBUNNEWS.COM, KEDIRI – 17 Juli 2014 Pukul 09.15 WIB 
Suseno, dosen salah satu PTN di Kota Surabaya yang menjadi 

tersangka utama kasus pembunuhan berencana Lilik Sunarsih sudah 

diboyong ke Mapolres Kediri. 

Kasus pembunuhan ini bakal dilakukan gelar perkara di Mapolres 

Kediri, Senin (11/8/2014). 

Tersangka Suseno sempat menjadi buronan polisi selama sebulan 

karena kabur setelah melakukan pembunuhan. 

Suseno diamankan petugas kepolisian di Balikpapan saat bergabung 

dengan kelompok jamaahnya. 

Petugas dari Polres Kediri kemudian mengirimkan anggotanya untuk 

menjemput Suseno di Balikpapan. 

Tersangka Suseno baru tiba di Mapolres Kediri, Sabtu (11/8/2014). 

Setelah menjalani pemeriksaan penyidik kasus bakal digelar. 

Suseno merupakan tersangka utama kasus pembunuhan Lilik Sunarsih, 

pegawai Koperasi RSUD Gambiran. 

Tersangka dihabisi setelah sebelumnya menjadi wanita idaman lain 

(WIL) tersangka. 

Suseno dan Lilik merupakan teman saat masih sekolah di SMP Papar. 

Keduanya bertemu kembali setelah melakukan reuni dan cinta antara 

Suseno dan Lilik bersemi kembali hingga berlanjut dengan hubungan 

asmara. 

Setelah lama menjadi WIL, kemudian Lilik menuntut untuk dinikahi 

serta resmi. 
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Karena takut kedoknya terbongkar, Suseno kemudian menyewa 

pembunuh bayaran masing-masing Puryantono alias Acung, Hari F 

Asmono dan Sumarsono ketiganya warga Desa Senden, Kecamatan 

Kayen Kidul, Kabupaten Kediri.
2
 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa pembunuhan berencana yang 

dilakukan bertujuan untuk kepentingan komersil atau untuk kepentingan si 

pembunuh itu sendiri, antara lain adanya suatu dendam dan berencana untuk 

mengakhiri nyawa si korban bisa juga pelaku di bayar untuk melakukan suatu 

tindakan pembunuhan tersebut karena alasan tertentu. Seperti halnya kasus 

lain sebagai berikut: 

Kediri - Jajaran petugas Kepolisian Resor Kediri, Jawa Timur, 

menangani kasus pembunuhan yang menimpa karyawan Bank 

Danamon unit Kandangan, Kabupaten Kediri, bernama Hidayat Bagus 

Febrianto (28). 

"Kami masih selidiki kasus ini. Kami juga turunkan tim untuk 

memburu orang yang dicurigai melakukan pembunuhan ini," kata 

Kepala Polres Kediri AKBP RH Kasero Mangolo di Kediri, Sabtu. 

Warga Desa Dusun Mulyorejo, Desa Kampungbaru, Kecamatan 

Kepung, digegerkan dengan temuan sesosok mayat pria. Di beberapa 

bagian tubuhnya terdapat luka, terutama di bagian kepala dan wajahnya. 

Yanto (65), salah seorang warga mengaku menemukan tubuh korban 

dipendam di sebuah lahan ditanami cabai milik Darto (50), yang juga 

tetangga korban. Tubuhnya dipendam sekitar 15 centimeter dari 

permukaan tanah. 

Saat ditemukan, korban juga masih mengenakan baju lengkap, yaitu 

jaket parasit berwarna hitam, celana "jean" berwarna biru, dan 

sepatunya berwarna cokelat. "Tubuhnya miring saat kami temukan dan 

hanya ala kadarnya dipendam di tanah. Kepala dan sebagian wajahnya 

hancur," ucapnya. 

Ia mengaku sangat terkejut dengan kondisi jenazah. Ia yang dibantu 

warga sekitar juga langsung melaporkan temuan jenazah itu ke polisi 

setempat. Tidak lama, petugas datang ke lokasi kejadian dan melakukan 

olah tempat kejadian perkara. 

Sebenarnya keluarga dan bank tempat korban bekerja sempat 

melaporkan jika kehilangan kontak dengan korban. Ia diketahui sejak 

Kamis (23/2) sudah tidak pulang ke rumah. 

                                                           
        2 http://www.tribunnews.com/regional/2014/08/11/dosen-tersangka-pembunuhan-sudah-

diboyong-ke-kediri. Diakses tanggal 26 April 2015 Pukul 04.00 WIB 

http://www.tribunnews.com/regional/2014/08/11/dosen-tersangka-pembunuhan-sudah-diboyong-ke-kediri
http://www.tribunnews.com/regional/2014/08/11/dosen-tersangka-pembunuhan-sudah-diboyong-ke-kediri
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Sejumlah rekan korban yang dikonfirmasi juga menyebutkan, jika 

sebelum dilaporkan menghilang, korban yang bekerja di bagian "teller" 

ini sempat mendapatkan telepon dari Darto. 

Ia diminta datang ke rumahnya untuk keperluan pelunasan utang, dan 

mulai meninggalkan kantor pada Kamis sekitar pukul 15.00 WIB. Ia 

menggunakan sepeda motor Honda Vario dan membawa tas hitam yang 

berisi buku tagihan serta uang tunai sekitar Rp13 juta. 

Sebelum hilang kontak, korban sempat mengirimkan pesat singkat 

sekitar pukul 17.00 WIB pada teman kerjanya dan mengatakan jika 

dirinya masih di rumah Darto. Namun, setelah beberapa menit 

kemudian, korban sudah sulit dihubungi dan telepon selulernya sudah 

tidak aktif. 

Saat ini, polisi masih melakukan pencarian pada Darto yang diduga 

pelaku, karena ia melarikan diri. Polisi membawa istri Darto, untuk 

diperiksa di kantor polisi. 

Sejumlah informasi juga menyebut, Darto ini sebelumnya pernah 

terlibat dalam kasus pembunuhan dan mayat korbannya ditimbun di 

kebun nanas di Kecamatan Puncu. Ia sempat dihukum penjara selama 

10 tahun dan saat ini baru keluar dari penjara. 

Sejumlah tetangga juga mengaku tidak begitu akrab dengan pemilik 

toko bahan pokok di desanya ini. Ia cenderung pendiam dan tidak 

begitu akrab dengan para tetangga
3
 

 

Berdasarkan kutipan kasus di atas dapat dijelaskan bahwa perbedaan 

antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan 

pembunuhan yang dimaksud pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada 

waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanan itu 

ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana 

pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk 

membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga 

pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau 

dibatalkan, atau pula nmerencana dengan cara bagaimana ia melakukan 

pembunuhan itu.  

                                                           
 
3
 http://www.antarajatim.com/lihat/berita/83130/karyawan-bank-ditemukan-tewas-dibunuh. 

Diakses tanggal 26 April 2015 Pukul 04.00 WIB 

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/83130/karyawan-bank-ditemukan-tewas-dibunuh
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Meningkatnya kasus pembunuhan berencana ini kebanyakan 

dipengaruhi oleh faktor pergaulan maupun lingkungan keluarga karena kasus-

kasus yang sering terjadi korbannya adalah dari keluarga ataupun kerabat 

dekatnya sendiri. Dari hasil prasurvey yang dilakukan penulis di Polres Kediri, 

diketahui terdapat 15 kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi 

pada tahun 2010-2014, dimana pada tahun 2010 terjadi 3 kasus, pada tahun 

2011 terjadi 3 kasus, pada tahun 2012 terjadi 6 kasus, pada tahun 2013 terjadi 

2 kasus, dan pada tahun 2014 terjadi 1 kasus.
4
 

Hubungan antara aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian 

dengan terjadinya tindak pidana adalah erat antara satu dengan yang lain. 

Kepolisian merupakan instansi terdepan yang berhadapan langsung dengan 

para pelanggar hukum. Banyaknya kasus yang terjadi merupakan salah satu 

tugas dari pihak kepolisian yaitu penyidik untuk melakukan penyidikan, 

dimana di dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana diperlukan kerjasama 

dan koordinasi dari berbagai pihak untuk keberhasilan yang diinginkan. Hal 

utama yang dilakukan ketika mengetahui adanya tindak pidana yang terjadi 

adalah dengan melakukan penyelidikan kepolisian yang bertujuan untuk 

menentukan apakah kasus yang ada merupakan/memenuhi unsur-unsur tidak 

pidana atau bukan. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)  

Pasal 1 angka 1 KUHAP 
“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang untuk melakukan penyidikan.” 

 

 

                                                           
4
 ibid 
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Pasal 1 angka 2 KUHAP 
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” 

  

Pasal 1 angka 4 KUHAP 
“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang 

diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan 

penyelidikan.” 

 

Pasal 1 angka 5 KUHAP 
“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari 

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang ini.” 

 

Hal ini dapat dijelaskan bahwa suatu peristiwa hukum baru dapat 

dikatakan sebagai suatu tindak pidana hanya apabila telah terpenuhi unsur-

unsur pidananya. Apabila unsur-unsur pidanya tidak terpenuhi maka peristiwa 

tersebut dianggap sebagai peristiwa biasa dan tak mempunyai implikasi apa-

apa. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang terjadi di masyarakat yang 

akibatnya diatur oleh hukum. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain 

itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dewasa ini 

berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan.  

“Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa 

(misdrijven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa 

orang lain. Untuk menghilangkannya nyawa orang lain itu seorang 

pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang 

berakibat dengan meninggalnya orang lain”.
5
 

 

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau 

dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu: 

                                                           
      5 http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html. DIakses tanggal 24 

April 2015 Pukul 17.00 WIB 

http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html
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1. Atas dasar unsur kesalahan 

2. Atas dasar objeknya (nyawa) 

Atas dasar kesalahan ada 2 (dua) kelompok kejahatan terhadap 

nyawa, ialah: 

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus 

misdrijven) 

2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian (Culpose 

misdrijven) 

 

Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Polisi 

terhadap tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berarti 

serangkaian tindakan penyelidik dan penyidik menurut cara yang telah diatur 

undang-undang untuk mengetahui apakah peristiwa pembunuhan tersebut 

merupakan tindak pidana pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. 

Penentuan unsur kesengajaan tidak bisa ditetapkan begitu saja. Perlunya 

dilakukan serangkaian penyidikan dan mengumpulkan alat bukti untuk 

memperkuat dasar penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan.  

Ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di Polres Kediri 

karena seringnya terjadi kasus pembunuhan di Kediri yang bersifat sadis, 

berencana dan tidak manusiawi. Dalam tempo lima tahun, 10 kasus 

pembunuhan berencana terjadi di Kediri dan wilayah sekitarnya. Dari hasil 

observasi, angka itu menunjukkan kejahatan terhadap nyawa orang lain 

semakin meningkat. Dari 10 kasus pembunuhan itu, 7 di antaranya dilakukan 

orang dekat korban, seperti suami, pacar, mantan pacar, kenalan, tetangga, 

keponakan, dan karyawan. Motif pembunuhan berencana dikarenakan faktor 

yang berbeda-beda. Mulai dari masalah ekonomi hingga cemburu buta.
6
 

                                                           
6
 Studi pendahuluan dengan Sigit Trisyono, selaku staf  Satreskrim Polres Kediri, 4 September 

2015 
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Dalam melaksanakan tugas penyidik tindak pidana pembunuhan 

berencana, Penyidik Polres Kediri mengalami berbagai hambatan yang 

disebabkan oleh sebagai berikut: 

“Faktor intern yaitu kurangnya/terbatasnya jumlah personil penyidik 

dan kurangnya kemampuan kerja penyidik pembantu. Sedangkan faktor 

ekstern yaitu kerusakan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang 

disebabkan oleh faktor manusia, faktor alam,  pihak keluarga tidak 

memberikan ijin otopsi, saksi tidak bisa memberikan kesaksiannya, 

keberadaan saksi serta identitas tersangka tidak jelas, sehingga 

menghambat pengungkapan dalam penyidikan tindak pidana 

pembunuhan berencana tersebut.
7
 

 

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan 

judul “Proses Penyidikan untuk Menentukan Unsur Berencana dalam 

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Di Kepolisian Resort 

Kediri)”. 

B.  Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan dari dasar pemikiran sebagaimana diuraikan pada bagian 

latar belakang maka masalah-masalah yang menjadi landasan penelitian ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam 

menentukan unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan 

berencana? 

2. Hal apa yang mendasari penyidik untuk melakukan kualifikasi suatu 

tindak pidana yang terdapat unsur berencana dengan tindak pidana yang 

tidak terdapat unsur berencana? 

                                                           
7
 Hasil wawancara awal dengan Paumin Reskrim Polres Kediri, 1 September 2015 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang diteliti, maka tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan yang dilakukan 

oleh penyidik dalam menentukan unsur berencana dalam tindak pidana 

pembunuhan berencana. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang mendasari penyidik 

untuk melakukan kualifikasi suatu tindak pidana yang terdapat unsur 

berencana dengan tindak pidana yang tidak terdapat unsur berencana. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 manfaat yaitu sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

sumbangan dan pemikiran yang bermanfaat di bidang disiplin ilmu, 

ilmu hukum, hukum pidana. .Selain itu dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan bidang hukum yang berkaitan dengan Proses Penyidikan 

yang dilakukan oleh Penyidik dalam menentukan unsur berencana 

dalam tindak pidana pembunuhan berencana. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar akademik dan menyelesaiakan program 

studi Strata Satu (S-1) bidang keilmuan Ilmu Hukum.  
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b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi dan pengetahuan tentang proses penyidikan yang 

dilakukan oleh penyidik dalam menentukan unsur berencana dalam 

tindak pidana pembunuhan berencana. 

c. Bagi Polres Kediri, penelitian ini bermanfaat untuk peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia Polres Kediri dalam melakukan 

proses penyidikan untuk menentukan unsur berencana dalam tindak 

pidana pembunuhan berencana sehingga dapat meminimalisir 

kesalahan agar dapat tercapainya asas keadilan, asas kemanfaatan 

dan asas kepastian hukum. 

E. Kegunaan Penulisan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya tentang 

Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dalam menentukan unsur 

berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lebih menitik 

beratkan kepada studi terhadap fenomena hukum yang telah terjadi di 

masyarakat. Uraian serta masalah akan ditelusuri dengan menggunakan 

pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis yaitu pendekatan dari aspek hukum 

positif. Hukum positif yakni pendekatan kepada KUHP, Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
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kepolisian. Sedangkan sosiologis merupakan pendekatan dengan melihat 

kejadian atau kenyataan pada masyarakat.
8
  Kejadian atau kenyataan pada 

masyarakat dalam penelitian ini yaitu mengenai Proses Penyidikan untuk 

menentukan unsure berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana 

di Polres Kediri. 

Maka pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan yang menitik 

beratkan pada aturan hukum (Das Sollen) dan dipadukan dengan menelaah 

fakta-fakta sosial (Das Sein) yang terkait dalam penelitian
9
. Penelitian yang 

dimaksudkan adalah penelitian Proses Penyidikan untuk menentukan unsur 

berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana di Polres Kediri. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di Kepolisian Resort Kediri yang terletak di 

Jalan Jenderal Sudirman Kediri, Jawa Timur, Kode Pos 64144. Alasan 

pemilihan Kediri karena: 

a. Terus berulangnya kasus pembunuhan berencana yang bersifat sadis 

dan tidak manusiawi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kediri. 

b. Ketersediaan informasi mengenai kasus pembunuhan berencana yang 

ada di wilayah hukum Kepolisian Resort Kediri. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis 

data yaitu: 

                                                           
      

8
 Muslan Abdurrahman, Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum. Malang. UMM Press. 2009, 

Hal. 103 

     
9
 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika. 1991, Hal. 17  
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a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian yaitu diperoleh melalui wawancara dengan Kepala dan staf 

Satreskrim untuk mencapai tujuan penelitian serta dokumen- dokumen 

yang berhubungan kasus pembunuhan berencana yang ada di wilayah 

hukum Kepolisian Resort Kediri. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Jenis 

data ini dapat mendukung dan memperkuat data primer yaitu dari 

kepustakaan baik dari buku literatur, dan dari peraturan perundang 

undangan yang berkaitan dengan permasalahan pembunuhan berencana 

yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resort Kediri. 

c. Data Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari 

ensklopedia, kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. Penulis 

menggunakan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang 

memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu metode bertatap muka dengan Reskrim Polres Kediri, 

staf Satreskrim Polres Kediri, Satreskrim serta anggota penyidik untuk 

memperoleh informasi tentang proses penyidikan yang dilakukan oleh 

penyidik untuk menentukan unsur berencana dalam tindak pidana 

pembunuhan berencana. Sekaligus hal-hal yang mendasari penyidik 
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untuk melakukan kualifikasi suatu tindak pidana yang terdapat unsur 

berencana dengan tindak pidana yang tidak terdapat unsur berencana. 

b. Studi Dokumen 

Metode dokumentasi yaitu metode mengumpulkan data dengan cara 

mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan proses penyidikan 

yang dilakukan oleh penyidik untuk menentukan unsur berencana dalam 

tindak pidana pembunuhan berencana dan arsip-arsip atau catatan 

penting lainnya yang dimiliki oleh Polres Kediri yang terdapat kaitannya 

dengan tindak pidana pembunuhan berencana. 

5. Teknik Analisis Data 

Setelah melakukan teknik pengumpulan data penelitian baik 

wawancara dan dokumentasi tentang proses penyidikan yang dilakukan 

oleh penyidik untuk menentukan unsur berencana dalam tindak pidana 

pembunuhan berencana, maka penulis menggunakan metode deskriptif 

analitik yaitu mendiskripsikan dengan cara menggambarkan kejadian 

kemudian dianalisa menggunakan deskriptif kualitatif.
10

  

Penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai riset yang bersifat 

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan 

induktif. Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif daripada penelitian atau 

survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari 

mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan 

                                                           
       

10
 Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, UMM. Hal. 19 

http://id.wikipedia.org/wiki/Riset
http://id.wikipedia.org/wiki/Deskripsi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penalaran_induktif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Survei_kuantitatif
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wawancara secara mendalam.
11

 Kemudian mendasarkan pada teori yang 

ada dalam peraturan perundang-undangan lalu penulis dapat menarik 

kesimpulan dan dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan mengenai 

proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menentukan unsur 

berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dan 

masing-masing bab terdiri dari bagian sub bab. Adapun uraian keempat bab 

tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang yang memuat alasan yang menjadi dasar dilakukannya 

penelitian ini berdasarkan permasalahan yang ada. Rumusan masalah meliputi 

pertanyaan yang spesifik terhadap permasalahan yang akan diteliti serta 

merupakan dasar pemilihan judul penulisan tugas akhir. Tujuan penelitian 

memuat pernyataan singkat tentang apa yang ingin dicapai oleh peneliti dalam 

penelitian ini. Manfaat penelitian merupakan uraian mengenai kegunaan 

secara teoritis dan praktis dari penelitian ini. Metode penelitian berisi tentang 

metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis atau sumber data, teknik 

pengumpulan data serta analisa data dan sistematika penulisan. 

 

 

                                                           
       

11
 http://aldoranuary26.blog.fisip.uns.ac.id/2012/02/29/deskriptif-kualitatif/, diakses pada 

tanggal 18 Oktober 2013 pukul 14.00. 

http://aldoranuary26.blog.fisip.uns.ac.id/2012/02/29/deskriptif-kualitatif/
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Mengkaji serta menguraikan tinjauan umum tentang penyidikan dan tindak 

pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan gambaran umum tentang lokasi penelitian, serta menganalisa 

proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menentukan unsur 

berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana sekaligus hal-hal yang 

mendasari penyidik untuk melakukan kualifikasi suatu tindak pidana yang 

terdapat unsur berencana dengan tindak pidana yang tidak terdapat unsur 

berencana. 

BAB IV PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan yang 

diangkat dalam penulisan skripsi ini dan diambil dari pembahasan secara 

keseluruhan, serta saran-saran dalam menghadapi permasalahan yang telah 

diangkat oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 


