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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum, sesuai Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

NRI Tahun 1945), maka merupakan suatu kewajiban tiap-tiap perbuatan 

harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Salah satu hukum yang 

berlaku di Indonesia adalah Hukum Pidana dimana aturan-aturannya telah 

dikodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan 

hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang 

mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-

perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau 

penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.1 

Secara doktrin tindak pidana di bedakan secara kualitatif maupun 

kuantitatif kedalam kejahatan dan pelanggaran. Pembedaan ini dilakukan 

oleh Menteri Mod deran ketika membentuk Wetboek van Strafrecht (WvS) 

Nasional di Belanda.2 Kejahatan diatur dalam buku II KUHP tentang 

misdriif dan pelanggaran diatur dalam buku III KUHP tentang 

overtredingen.3 Kejahatan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu kejahatan 

                                                           
1 Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta:Rineka Cipta. Hlm 1 

2 Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana. 
Jakarta:Aksara Baru. Hlm 104 

3 Martiman Prodjihamidjojo. 1997. Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2. 
Jakarta:Pradya Paramitha. Hlm 2 
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terhadap harta benda, kejahatan terhadap subyek hukum, kejahatan 

terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap ketertiban umum, kekerasan 

dalam rumah tangga, kejahatan luar biasa dan kejahatan politik. Salah satu 

bentuk kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat adalah kejahatan 

terhadap subyek hukum, yaitu pembunuhan. 

Menurut Poerwadarminta pembunuhan berarti perkosa,  

membunuh  atau  perbuatan bunuh.4 Dalam peristiwa pembunuhan 

minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat,  orang  yang  dengan  sengaja  

mematikan  atau  menghilangkan  nyawa disebut  pembunuh  (pelaku),  

sedangkan  orang  yang  dimatikan  atau  orang  yang dihilangkan 

nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban). 

Tindak pidana pembunuhan telah diatur di dalam KUHP, salah 

satunya terdapat dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana 

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu 

menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan 

direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup 

atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” 

Yang menjadi pembeda antara pembunuhan biasa (doodslag) 

dengan pembunuhan berencana (moord) terletak pada unsur 

direncakannnya pembunuhan tersebut. Direncanakan terlebih dahulu 

(voorbedachte rade) suatu tindak pidana haruslah ada jeda atau tempo 

                                                           
4 W.J.S Poerwadarminta. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka. Hlm 169 
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waktu antara timbulnya niat dengan pelaksanaannya bagi si pembuat untuk 

dengan tenang memikirkan cara dilakukannya pembunuhan tersebut.5 

Dalam tindak pidana dikenal adanya penyertaan tindak pidana, 

yaitu turut sertanya seseorang mengambil bagian dalam hubungannya 

dengan orang lain untuk mewujudkan suatu tindak pidana.6 Penyertaan 

dapat berupa merencanakan, menyuruh atau menggerakan untuk 

melakukan, memberi keterangan, turut serta bersama-sama melakukan, 

dan menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana. 

Penyertaan dalam tindak pidana diatur di dalam Pasal 55 dan 56 

KUHP. Salah satu contoh dari penyertaan dalam tindak pidana 

pembunuhan berencana terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Pti. 

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Pti 

Terdakwa yang bernama Mardikun alias Pak Joko berusia 44 tahun di 

dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas 

(primair Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1, subsidiair Pasal 339 

KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1, lebih subsidiar Pasal 338 KUHP jo pasal 

55 ayat (1) ke-1 atau kedua primair Pasal 340 KUHP jo pasal 56 ke-2,  

subsidiair Pasal 339 KUHP jo pasal 56 ke-2, lebih subsidiar Pasal 338 

KUHP jo pasal 56 ke-2  karena telah melakukan tindak pidana turut serta 

                                                           
5 R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal. Bandung:Politeia. Hlm 241 
6 Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung:Refika 

Aditama. Hlm 174-175 
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melakukan pembunuhan berencana terhadap Korban Sugiyanto, 

Sukarman, dan istrinya yaitu Suparni.  

Berawal ketika Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Muhammad 

Julpa untuk menjualkan mobilnya, namun uang hasil penjualan tidak 

kunjung Terdakwa serahkan sehingga Saksi Muhammad Julpa memberi 

kuasa kepada Korban Sugiyanto untuk menagihkan uang penjualan mobil 

tersebut.  

Pada tanggal 1 April 2016 Saksi Saksi Eko alias Pak Eko dan Saksi 

Sumarno alias Mbah To menghubungi Terdakwa meminta bantuan untuk 

membunuh Korban Sugiyanto, Sukarman dan Suparni yang disanggupi 

oleh Terdakwa. Singkat cerita Terdakwa pada tanggal 3 April 2015 pukul 

14.30 WIB memberikan 1 (satu) botol aqua ukuran 600 ml, 1 (satu) botol 

aqua yang berisi 2/3 air putih bening yang sudah di campur terdakwa 

dengan Sianida dan 1 botol kaca 6ml Sianida kepada Saksi Eko alias Pak 

Eko dan Saksi Sumarno alias Mbah To untuk membunuh Korban 

Sugiyanto, Sukarman dan Suparni. 

Racun tersebut di gunakan sendiri oleh Saksi Eko alias Pak Eko 

dan Saksi Sumarno alias Mbah To untuk membunuh Korban Sugiyanto, 

Sukarman dan Suparni tanpa bantuan lagi dari Terdakwa. Saksi Eko alias 

Pak Eko dan Saksi Sumarno alias Mbah To menuangkan racun tersebut 

kedalam gelas dan menyuruh Korban Sugiyanto, Sukarman dan Suparni 

untuk meminumnya dengan dalih sebagai ritual menggandakan uang. 
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Setelah meminum racun tersebut, Korban Sugiyanto, Sukarman dan 

Suparni jatuh dan meninggal seketika. 

Berdasarkan visum et repertum Nomor: 

VER/13/IV/2015/Biddokkes, visum et repertum Nomor: 

VER/14/IV/2015/Biddokkes, dan visum et repertum Nomor: 

VER/15/IV/2015/Biddokkes tertanggal 6 April 2015 diketahui bahwa 

Korban Sugiyanto, Sukarman dan Suparni meninggal karena mati lemas 

yang disebabkan keracunan. 

Di dalam dakwaan kesatu primair, tuntutan, serta pertimbangan 

hukum hakim dalam Putusan Pengadlilan Negeri Nomor: 

138/Pid.B/2015/PN.Pti diuraikan bahwa Terdakwa memenuhi unsur-unsur 

Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam hal ini penulis 

menemukan adanya unsur yang tidak terpenuhi oleh terdakwa yaitu unsur 

dengan sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang 

lain, dan unsur turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan 

berencana. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian hukum pidana 

materiil dalam Putusan Pengadlilan Negeri Nomor: 138/Pid.B/2015/PN.Pti 

telah diterapkan secara tepat. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka mendorong penulis 

untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul: “ANALISIS 

YURIDIS PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA 

PEMBUNUHAN BERENCANA.” (Studi Kasus Putusan Pengadlilan 

Negeri Nomor: 138/Pid.B/2015/PN.Pti). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalah yang akan diteliti 

oleh penulis adalah bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 138/Pid.B/2015/PN.Pti.? 

C. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 

hukum pidana materiil dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 

138/Pid.B/2015/PN.Pti. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai sarana untuk meningkatkan 

pemahaman terhadap hukum pidana, serta sebagai syarat untuk penulisan 

Tugas Akhir dalam menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

E. Kegunaan Penelitian 

Bagi perguruan tinggi hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

manfaat berupa sumbangan pemikiran, memperkaya teori-teori serta asas-

asas hukum pidana yang dapat di pergunakan di dalam proses belajar 

mengajar maupun penelitian hukum. 

Bagi penegak hukum hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya wawasan penegak hukum yang berkaitan dengan penyertaan 

dalam tindak pidana pembunuhan berencana sehingga dapat membantu 

proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian di persidangan. 
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Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

masyarakat memahami bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana 

pembunuhan berencana. Sehingga meningkatkan kewaspadaan masyarakat 

terhadap lingkungan sekitar. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikenal 

pula sebagai pendekatan kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif 

yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep 

ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang 

dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.7 

Penelitian ini menggunakan pendekatan perudang-undangan (statue 

approach), dan pendekatan kasus (case approach).8 

2. Sumber Data 

Jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer9: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan 

Pengadilan Negeri Nomor: 138/Pid.B/2015/PN.Pti, serta 

                                                           
7 Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. 

Jakarta:Ghalia Indonesia. Hlm 13-14 
8 Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Surabaya:Kencana. Hlm 133 

9 Ibid. Hlm 14. Peter Mahmud mengemukakan bahwa bahan hukum primer merupakan 
bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas, yaitu: perundang-undangan, 
catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan 
pengadilan. 
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peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

penelitian. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi10, yaitu: 

buku, kamus, jurnal, komentar-komentar atas putusan 

pengadilan yang berhubungan dengan penyertaan dalam tindak 

pidana pembunuhan berencana. 

c. Bahan Non Hukum 

Bahan non hukum adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black’s Law Dictionary, dan 

lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan 

identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan 

sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

studi kepustakaan.11 Studi kepustakaan (library research) dalam 

penelitian ini dilakukan dengan membaca serta mengolah bahan-bahan 

hukum yang berkaitan dengan penyertaan dalam tindak pidana 

pembunuhan berencana. 
                                                           
10 Ibid. Hlm 141  

11 Digital Library Unila. http://digilib.unila.ac.id/5169/15/BAB%20III.pdf  Hlm 33. Diakses 
16 September 2016 

http://digilib.unila.ac.id/5169/15/BAB%20III.pdf
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4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan

cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi

berarati membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut

untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.12Data dalam

penelitian ini akan di analisa secara deskriptif kualitatif,13 yakni bahan-

bahan hukum baik yang berupa peraturan perundang-undangan, teori-

teori hukum, asas-asas hukum, akan di kelompokan ke dalam bagian-

bagian tertentu untuk di olah sehingga menjadi data berupa hasil

penelitian terhadap analisis putusan pengadilan negeri mengenai

penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini penulis bagi kedalam 4 (empat) bab guna

mempermudah pembaca untuk memahaminya, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian,

metode penulisan, dan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam

penelitian ini.

12 Soejono Sukanto dan Sri Mamuji dalam Digital Library Unila. Ibid. Hlm 34 
13 Jimly Asshiddiqie. 1997. Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Jakarta: Ind. 

Hill.Co. Hal. 17-18 dalam Digital Library Unila. Ibid. Jimly mengemukakan bahwa Kegiatan yang 
dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di 
analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan 
hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke 
dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. 
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BAB II: KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab kajian pustaka akan diuraikan mengenai teori-teori yang 

berkaitan dengan penulisan, antara lain adalah: tindak pidana, 

pembunuhan, pembunuhan berencana, pidana dan pemidanaan, turut serta 

dalam tindak pidana, peringanan pidana, dan tinjauan mengenai putusan 

hakim. 

BAB III: PEMBAHASAN 

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan akan diuraikan mengenai 

penerapan hukum pidana materiil dalam menjatuhkan hukuman bagi 

pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 138/Pid.B/2015/PN.Pti. 

BAB IV: PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisikan 

kesimpulan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis serta saran penulis 

dalam menaggapi permasalahan yang diteliti. 
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