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MOTTO

ْ ق َو َه ْي قُتِ َل َه
س الَّتِ ْي َح َّش َم ه
ْ 
ُ ظلُ ْى ًها فَقَ ْذ َج َع ْلٌَا ِل َى ِل ِيّ ٖه
ْ س ْلطًٌا فَ ََ ُُْ ِْش
َ َو ََل ت َ ْقتُلُىا الٌَّ ْف
ِ ّ ِّۗ اّٰللُ ا ََِّل ِت ْال َح
ص ْى ًسا
ُ ٌْ ِفًّ ْالقَتْ ِّۗ ِل اًَِّهٗ َكاىَ َه
Artinya: Dan janganlah kamu membunuh orang orang yang diharamkan Allah
(membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan
barang siapa di bunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah
memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu
melampaui batas dalam pembunuhan. Seseungguhnya dia adalah
orang yang mendapat pertolongan.(Q.S AL-ISRA’:33)1

1

Al-Isra’ Ayat 33
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ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap
pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dalam
putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Tjt dan untuk mengetahui pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan
berencana yang dilakukan terhadap istri dan anak kandung. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik pengumpulan data dengan cara
penelitian studi dokumen yang dilakukan di pengadilan negeri Tanjung Jabung
Timur dan membaca literature dan sumber bacaan lainnya serta teknik wawancara
dimana penulis melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak terkait
dalam hal ini hakim pengadilan negeri Tanjung Jabung Timur. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap putusan nomor
28/Pid.B/2020/PN.Tjt adalah tepat. Jaksa penuntut Umum menggunakan dakwaan
kesatu primair pasal 340 KUHP dan dakwaan keduakwaan 338 KUHP. Diantara
pasal-pasal didakwakan oleh jaksa penuntut umum tersebut, dengan
mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yang terbukti secara sah dan dan
meyakinkan dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan majelis hakim dalam
menjatuhkan putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Tjt menurut penulis sudah sesuai
dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan penulis. Karena
berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang dalam kasus ini di teliti penulis,
majelis hakum berdasarkan fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat
terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui
akibat dari yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Sehingga majelis hakim
menjatuhkan pidan dua puluh tahun atas tindak pidana dengan sengaja dan dengan
direncanakan terlebih dahulu serta merampas nyawa orang lain.
Kata Kunci : Pembunuhan Berencana , Sanksi hukum, Pasal 340 KUHP
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di
singkat dengan UUD NKRI 1945). Bahwa setiap orang yang berada di wilayah
Indonesia harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada
seorangpun yang kebal terhadap hukum dan segala perbuatan harus di dasrkan
dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan negara
republik Indonesia.
Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertipan dengan
kesejahtraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang didalam masyarakat
karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat.
Sehingga muncul sebuah adagium ubi societas ibi ius, yang diterjemahkan secara
bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat di situ ada hukum.
Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperluakan oleh masyarakat, sehingga
masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar.
Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang
berlaku dimasyarakat atau dalam suatau negara yang mengadakan dasar-dasar dan
aturan-aturan untuk menetukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang di sertai
ancaman berupa nestapa penderitaan bagi barang siapa yang menggar larangan
tersebut.2

2

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta, Reneka Cipta 2008,) hlm 1

1

2

Kejahtan telah lama dikenal dalam sejarah peradapan manusia maka tak
heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua seumur manusia. Salah
satu bentuk kejahatan yang pertama kali dilakukan adalah pembunuhan.
Pembunuhan yang dilakukan oleh anak adam yakni Qabil terhadap Habil
sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quraan. Saat itu Qabil membunuh Habil yang
merupakan saudara Qabil. Demikian seterusnya kekerasaan demi kekerasaaan
dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan
terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.3
Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam
bentuk dan jenis. Di Indonesia Kejahatan secara umum di atur dalam buku kedua
kitab Undang-Undang HukumPidana (KUHP), salah satu bentuk kejahatan adalah
pembunuhan unsur tindak pidana yang di sengaja dan menyebabkan kematian
terlebih

jelas

pada

kejahatan

ini.

Pembunuhan

merupakan

tindakan

menghilangkan nyawa seseoarang, dalam kasus pembunuhan dapat diakibatkan
oleh suatu kesengajaan ataupun faktor dari kelalaian dari seseorang.
Hukum pidana positif Indonesia mengatur tindak pidana pembunuhan
dalam kitab Undang-Undang tindak pidana (KUHP), buku kedua bab XIX tentang
kejahatan terhadap nyawa, pembunuhan yang diatur dalam bab ini memiliki
bermacam-macam bentuk kejahatan terhadap nyawa antara lain pembunuhan
biasa (pasal 338), pembunuhann terkualifikasi

3

hlm 35-36

(pasal 339), pembunuhan

JE. Sehetapy, Victimologi Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta, Pusat Sinar Harapan 1987,)
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berencana (pasal 340), pembunuhan bayi (pasal 341-pasal 343), pembunuhan atas
permintaan korban (pasal 344).4
Dalam hukum islam di sebut dengan tindak hukum pidana qisas diat
adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran jiwa atau anggota jiwa
seorang, yaitu membunuh atau melukai tubuh seseorang, jarimah qisas diat ini
hukmannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi,
sebagaimana yang berlaku dijarimah hudud. Di samping itu jarimah ini memiliki
hak perseorangan. Sebagaimana dalam ketentuan hukum mengenai qisas yakni
hukum bunuh dalam tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam Al-Qura’an
QS Al-Baqarah 2: 178:

ًِّۗ اص فًِ ْالقَتْل ًِّۗ ا َ ْل ُح ُّش ِت ْال ُح ِ ّش َو ْال َع ْثذُ ِت ْال َع ْث ِذ َو ْاَلُ ًْثً ِت ْاَلُ ًْث
ُ ص
َ ة
َ ُِٰٓاَُُّ َها الَّ ِزُْيَ ا َهٌُ ْىا ُكت
َ علَ ْي ُك ُن ْال ِق
ْف ِ ّه ْي َّس ِتّ ُك ْن
ٌ َي ٌء فَا ِت ّثَا
ِ ع ۢتِ ْال َو ْع ُش ْو
ُ فَ َو ْي
ٌ اى ِّۗ رلِكَ ت َْخ ِفي
َ ْ ْ َواَدَ ۤا ٌء اِلَ ْي ِه تِ ِاح
ٍ ْ
ْ ي لَهٗ ِه ْي ا َ ِخ ْي ِه ش
َ ع ِف
عزَابٌ ا َ ِل ْي ٌن
َ َٗو َسحْ َوةٌ ِّۗفَ َو ِي ا ْعت َذي تَ ْعذَ رلِكَ فَلَه
Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman di wajibkan atas kamu
(melaksanakan) Qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka
dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan
perempuan tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya,
hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan)
kepadanya dengan baik (pula). Yang kemudian itu adalah keringanan dan rahmat
dari tuhanmu. Barang siapa melampai batas setelah itu maka ia akan mendap
azab yang sangat pedih.”5

4

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5
Al-Qura’an Surah Al- Baqarah ayat 178
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Penelitian ini akan berfokus pada tindak pidana pembunuhan berencana
yang di atur dalam pasal 340 KUHP, dengan rumusan sebagai berikut “Barang
siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa
orang lain di ancam karena pembunuhan dengan direncanakan, dengan pidana
mati atau dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling
lama 20 tahun.”6
Ada banyak faktor yang menyebabkan dan seseorang untuk melakukan
suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana pembunuhan berencana karena
tuntutan ekonomi, stres, serakah, kurangnya iman, dendam bahkan adapula faktor
pisikologis seseorang. Ada berbagai modus yang berbeda pula yang dilakukan
pelaku ketika melaksanakan tindak pidana pembunuhan berencana.
Salah satu kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di
kelurahan Mendahar Ilir Kecamatan Mendahara kabupaten Tanjung Jabnung
Timur adal pembunuhan yang terjadi terhadap istri dan anak kandung. Seorang
terdakwa bernama Kasnen Alias Senen Bin Katijo (Alm) berusia 59 Tahun lahir
di Jawa Timur pada Tahun 1960 kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl.
Seroja Rt. 16 kelurahan Mendahar Ilir Kecamatan Mendahara kabupaten Tanjung
Jabnung Timur beragama Islam pekerjaan terakhir sebgai petani/berkebun.
Bermula pada hari Minggu Tanggal 13 Oktober 2019 sekitar Pukul 18.30 WIB
atau setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat
tinggal di Jl. Seroja Rt. 16 kelurahan Mendahar Ilir Kecamatan Mendahara
kabupaten Tanjung Jabnung Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang

6

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340
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masih dalam termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung
Timur, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa
orang lain.
Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut, bahwa
berawal terdakwa dan korban Sulastri alias Murtini alias Tika sering terjadi
pertengkaran dalam rumah tangga. Bahwa selanjudnya pada hari Minggu Tanggal
13 Oktober 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB terdakwa pergi dari rumah terdakwa
yang beramat di Jl. Seroja Rt. 16 kelurahan Mendahar Ilir Kecamatan Mendahara
kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk membeli bahan bakar minyak di toko
saksi Abdul Aziz padahal terdakwa sama sekali tidak pernah beli bahan bakar
toko saksi Abdul Aziz selanjudnya setelah membeli bahan bakar ditoko milik
saksi Abdul Aziz terdakwa membawa bahan bakar minyak kerumah terdakwa
dengan menggunakan jerigen minyak.
Bahwa selanjudnya sekitar pukul 11.00 WIB istri terdakwa dan anak
terdakwa yaitu korban Sulastri alias Murtini alias Tika bersama korban Laminya
Binti Kasnen datang pulang kerumah terdakwa dari daerah Pematang Lumut
dikarenakan sebelumnya istri terdakwa pergi dari rumah terdakwa karena antara
terdakwa dan korban Sulastri alias Murtini alias Tika telah terjadi pertengkaran,
selanjudnya pada sekitar Pukul 15.00 WIB terjadi hujan yang lebat dirumah
terdakwa dan listrik dirumah terdakwa padam. Bahwa selanjudnya sekitar pukul
16.44 WIB korban Sulastri alias Murtini alias Tika bersama korban Laminya Binti
Kasnen mendatangi ruamh saksi Sumarwan alias Iwan Bin Selamat yang letaknya
bersebelahan dengan rumah terdakwa untuk mengunjungi istri saksi Sumarwan

6

alias Iwan Bin Selamat yaitu saksi Susilawati yang baru selesai melahirkan.
Bahwa selanjudnya pukul 16.52 WIB WIB korban Sulastri alias Murtini alias
Tika bersama korban Laminya Binti Kasnen pulang dari rumah saksi Sumarwan
alias Iwan Bin Selamat menuju rumah terdakwa. Bahwa selanjudnya sekitar pukul
17.00 WIB saksi Satria Eka Putra alias Putra

mendatangi rumah terdakwa

dengan tujuan untuk mengundang terdakwa diacara syukuran dirumah H. Jumak
selanjudnya saksi Satria Eka Putra alias Putra hanya bertemu dengan korban
Sulastri alias Murtini alias Tika bersama korban Laminya di depan rumah
terdakwa yang pada saat itu saksi Satria Eka Putra alias Putra melihat korban
Sulastri alias Murtini alias Tika seperti baru menangis dan wajahnya terlihat
murung.
Bahwa selanjudnya setelah saksi Satria Eka Putra alias Putra pulang,
terdakwa didalam rumah memukul korban Sulastri alias Murtini alias Tika dengan
menggunakan benda keras, yang mengakibatkan korban Sulastri alias Murtini
alias Tika mengalami retak pada tulang tengkorak bagian kanan selanjudnya
terdakwa untuk menghilangkan jejak langsung menyiram bahan bakar minyak
didalam rumah terdakwa agar rumah terdakwa terbakar. Selanjudnya terdakwa
menghubungi saksi soleh yang merupkan menantu terdakwa untuk menjemput
terdakwa pergi dari rumah terdakwa kerumah saksi soleh selanjudnya sebelum
terdakwa pergi dari rumah terdakwa. Terdakwa terlebih dahulu menghidupakan
lampu teplok yang berisi bahan bakar minyak didalam rumah dengan cara
meletakan lampu teplok di atas kayu di dekat dinding rumah terdakwa agar rumah
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terdakwa terbakar bukan terdakwa menghidupkan lampu cas sebagaiman biasa
terdakwa lakukan pada saat lampu mati.
Bahwa selanjundya terdakwa bersama saksi Soleh pergi kerumah saksi
Soleh sambil membawa surat-surat tanah milik terdakwa dengan kondisi rumah
pintu tertutup dan jendela terkunci rapat. Bahwa pada saat terjadi kebakaran
dirumah terdakwa saksi Sumarwan alias Iwan Bin Selamat yang letak rumahnya
bersebelahan dengan ruamh terdakwa sama sekli tidak mendengar korban Sulastri
alias Murtini alias Tika bersama dengan korban lainya yaitu Lamia Binti Kasnen
berteriak mintak tolong.
Dari uraian kasus tersebut terdakwa telah terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dan
dijatuhi hukuman oleh hakim dengan pidana penjara selama 20 tahun. Dan
membebani tedakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.500.00 (lima ribu
rupiyah).
Maka atas uraian di atas penulis tertarik mengkaji dan menganalisis tindak
pidana pembunuhan berencana dalam suatu bentuk karya ilimah yang berjudul
“TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ISTRI
DAN ANAK KANDUNG (Studi Kasus Kelurahan Mendahara Ilir
Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka
permasalahan yang akan di teliti adalah sebagai berikut:
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1.

Bagaimanakah penerapan hukum pidana meteril terhadap pelaku tindak

pidana pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap istri dan anak kandung di
kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.
2.

Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

hukuman terhadap istri dan anak kandung di kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan
Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Untuk mengetahi bagaimana penerapan hukum pidana meteril terhadap

pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap istri dan
anak kandung di kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.
2.

Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman

terhadap istri dan anak kandung di kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan
Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan Teoritis dan Praktis
1.

Secara Teoritis penelitian ini di harapkan berguna bagi perkembangan ilmu

hukum dan dapat memperluas wawasan berfikir serta dapat menjadi salah satu
refernsi, khususnya mengenai pertanggung jawaban tindak pidana pembunuhan
berencana
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2.

Secara peraktis penulisan skripsi ini di harapkan dapat membantu pihak

penegak hukum untuk memberikan putusan yang sesuai dengan berat ringannya
tindak pidana pembunuhan yang dilakukan, sehingga di harapkan hukuman yang
di jatuhkan dapat berlaku seadil-adilnya.
3.

Sebagai salah satu persyaratan guna meraih gelar sarjana sastra satu (S1) pada

fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
E. Kerangka Teori
1.

Teori Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana
Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang

sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan
oleh para ahli dari berbagai di siplin ilmu dan bidang ilmu pengetahuan. Namun,
sampai saat ini masih belum juga ada satu jawaban penyeleaian yang memuaskan.
Kejahatan merupakan problem bagi manusia karna mesikipun telah ditetapkan
sanksi yang berat, kejatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalah yang
belum dapat dipecahkan samapi sekarang.7
2.

Teori Pertanggung Jawaban Pidana
Pertanggungjawaban

pidana

dalam

istilah

asing

disebut

dengan

teorekenbaarheid atau responsibiliy yang menjurus kepada pemidanaan pelaku
dengan maksud untuk menetukan seseorang terdawa atau tersangka dipertanggung
jawabkan atas suatu tindakan pıdana yang terjadı atau tıdak.8
Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan, jika telah
melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah
7

Mede Darma Weda, Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo 1996) hlm 76
Topo Santoso, Dan Eva Achani Zulfa, Kriminologi, (Jawa Barat, Persada Raja Grafindo
2011) hlm 43
8
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ditentukan dalam undang-undang. Dilıhat darı sudut terjadınya suatu tindakan
yang terlarang (diharuskan), sescorang harus dıpertanggung jawabkan atas
tindakan-tindakan tersebut apabıla tindakan tersebut melawan hukum (dan tıdak
ada penfsiran sifat mewan hukum atau rechtsvaadugingssrond atau alasan
pembenar) untuk itu.
Pengertian pertanggung jawaban pidana menurut Roesian "dalam
membicarakan tentang pertanggung jwaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari
satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandang falsafah. Satu
diantaranya adalah keadilan, sehingga membicarakan tentang pertaggung jawaban
pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertannggungjawaban pıdan
sebagai soal hukum pidana terjalın dengan keadilan sebagai soal filsafat".9
Sedangkan menurut Van Hamel pengertian pertanggungjawaban pidana
adalah kemampuan bertanggung jawab dalam suatu keadaan normalitas psychis
dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan yaitu :
1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendıri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan
masyarakat tidak diperbolehkan.
3.

Mampu untuk menetukan kehendaknya atas perbuatan perbuatnnya itu

Berkaitan dengan harus adnya unsur kesalahan jika seseorang melakukan suatu
tindak pıdana dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuar dengan at uran
yang berlaku Menuerut Bambang Poernomo bahwa dapat dipidannya seseorang
terlebih dahalu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan yaitu suatu
9

Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung Jawaban Pidana, (Jakarta, Ghalia
Indonesia 1982) hlm 10
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perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai studi kesalah putusan Putusan
untuk menjatuhkan pidana harus ditentkan adanya perbuatan pidana dalam adnya
kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakınan hakim terhadap
seseorang tertuduh yang di tuntut dimuka peradılan.10
3. Teori Keadilan
Sejak dicetuskannya teori hukum alam sejak zaman Socrates hingga
Frocois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum yaitu
mengutamakan "The Seacrh For Justice”. Keadılan sebagai tumpuan hukum
sangatlah penting, schingga berbagai ahlı hukum memberikan pandangannya
mengenai hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran
untuk tercapainya suatu keadilan dimasyarakat yang merupakan dasar pemikitan
teori tentang keadilan Teori-teori tersebut antara lain teorı keadılan plato dalam
bukunya Republict, teori keadilan Arıstoteles dalam bukunya Nicomancheam
Ethics dan Teori Keadilan Sosial John Rawls dalam bukunya A Theory Of Justice
serta teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya General Theory Of
Law And State.11
Menurut Reni Yulia, keadilan adalah kebajukan utama dalam institusi
Sosial, sebagaimana kebenaran dalam sıstem pemikıran. Keadilan tıdak
membiarkan perorangan yang dipaksakan pada segelintir orang di perberat oleh
sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Dalam pengertian ini
10

134

11

Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta, Ghalia Indonesia 1997) hlm

Marwan Effendy, Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan
Harmonisasi Hukum Pidana, (Jakarta, Gaung Persada Press Group 2014) hlm 74
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keadılan diperesepsikan semua orang menerima hak sesuai dengan hak yang
dimilikinya. Zaman Yunani kuno dan Romawi, keadilan di anggap salah satu dari
kebajikan utama (cardil virture). Konsep ini mengandung arti bahawa keadilan
merupakan kewajiaban moral yang mengikat para anggota dari suatu masyarakat
dalam hubungan yang satu terhadap yang lainnya.12
Jeremy Bentham, tokoh utilitarianisme, mendasarkan konnsep keadilan
pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia Keadilan mempunyai ciri
sebagai suatu kebajıkan yang sepenuhnya di tentukan oleh kemanfaatannya, yaitu
kemampuan menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi jumlah orang yang
terabanyak. Keadilan mengatur atas hak-hak milik pribadı dan mengandung suatu
pengakuan timbal balik akan hak masıng masıng.13
F. Tinjauan Pustaka
Berdasarkan hasil penelusuran peneliti beberapa hasil literature terdahulu
maka peneliti menemukan adanya beberapa literature yang memili relevansı
dengan peneliti lakukan, adapun sebagai berikut.
a.

Skripsi oleh Hermansyah dengan Judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Pembunuhan Brerncana Yang DI Lakukan Bersama-Sama DI
Kabupaten Gowa (Study Putusan No 190/Pid B/2015/Pn Sgm) peneliti ini
bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidan amateril dalam perkara
tindak pıdan apembunuhan Pembunuhan yang dilakukan bersama-sama dan
untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan
12

Rena Yulia, viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,
(Yogyakarta: Graha Ilmu,2010) hlm 132
13
Marwan Effendy, Ibid, hlm75
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terhadap pelaku pembunuhan berencana tersebut." Sedangkan penelitian ini
bertujuan Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab di lakukannya tındak
pidana pembunuhan berencana terhadap istri dan anak kandung di JI. Seroja
Rt. 16 Kelurahan Mendahara Ilır Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Dan Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakım dalam
menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana terhadap
istri dan anak kandung.
b.

Skiripsi Oleh Zahrul Umum dengan judul Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" penelitian ini
membahas tentang sudut pandang hukum positif dan hukum islam Sedangkan
penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab di
lakukannya tındak pıdana pembunuhan berencana terhadap istri dan anak
kandung di Jl. Seroja Rt. 16 Kelurahan Mendahara Ilır Kecamatan Mendahara
Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Dan

Untuk menjelaskan

dasar

pertimbangan hakım dalam menjatuhkan sanksı pidana terhadap pelaku
pembunuhan berencana terhadap stri dan anak kandung.
c.

Skripsi Oleh Muhammad Yunus Febrian, dengan judul Pertanggung Jawaban
Pidana Pembunuhan Dengan Pelaku Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari
Hukum Islam Dan Hukum Positif. Penelitian ini mengenai faktor-faktor
penyebab terjadinyan pidana dan pertanggung jawabannya dalam hukum
islam dan hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukan faktor penyebab
pembunuhan terjadi ialah faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum materil dan
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melihat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku
tindak pidana pembunuhan berencana terhadap istri dan anak kandung yang
terjadi di kelurahan Mendahara Ilir Kabupaten Mendahara Kecamatan
TanjungJabungTimu

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Tempat Dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat dimana penclitian akan dilakukan,
Lokasi penclitian tersebut merupakan tempat penelitian yang diharpkan
mampu memberikan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian
yang diangkat. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan
Negeri Tanjung Jabung Timur
2. Waktu penelitian
Mengingat, menimbang serta memperhatikan segala kekurangan
dan keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, moril, dan materil pada diri
penelitian, maka waktu penelitian ini dilakukan selama 1 (satu) bulan.
B. Pendekatan Penelitian
1. Pendekatan Empiris
Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung
terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.14
C. Sumber Dan Jenis Data
1. Jenis Data
a. Data Primer
Data primer adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh
secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokası objek penclitian, atau

14

Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung, Alfabeta, 2017) hlm 99
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keseluruhan data hasıl penelitian yang diperoleh dari lapangan Dalam
penelitian ini, data perimer diproleh dari penelitian lapangan yaitu
penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
dan juga di bantu dari Undang-Undang.
b. Data Skunder
Data Sekunder Adalah data yang diproleh dengan cara studi
kepustakaan (library research) denagn cara membaca, mengutip dan
menelaah berbagai kepustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan
masalah-masalah yang diteliti.15
c. Data Tersier
Data tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan
lebih lanjud terhadap bahan-bahan perimer dan sekunder yaitu kamus
hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris.
2. Sumber Data
Sumber data adalah sebagaian bahan baku informası atau subjek
tempat asal data diproleh, dapat berupa bahan pustaka atau orang yaitu
informa atau respon penctuan sumber data yang berdasarkan dari sumber
dokumen, sumber kepustakaan dan sumber lapangan.16
3. Lokasi Penelitian
Untuk membatasi ruang lingkup penelitian maka penelitian
mengambil lokasi penelitian di pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.
D. Teknik Pengumpulan Data
15
16

Ishaq, Ibid, hlm 99
Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi, Syariah Prees, 2014) hlm 35
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Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data terkait dengan
penelitian ini, dilakukan dengan berbagai cara. Tujuannya adalah agar data tang
diproleh valid, dan komprehensif berikut adalah tehniknya.
1. Observasi
Observasi Adalah tehnik penggalian data secara ilmiah merupakan
pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomenafenomena yang di kaji Dalam studi ini digunakan jenis observasi nonpartisipan, yang dimaksud non partisipan adalah obserpasi tidak ikut di
dalam kehidupan orang yang akan di observasi.
2. Wawancara
Wawancara Yaitu wawancara dan tanya jawab yang digunakan
untuk memperolch data penelitian ada dua yaitu:
a) Wawancara tersetrutur, wawancara dengan berdasarkan pertanyaun
yang telah dirancang terlebih dahulu.
b) Wawacara tidak terstruktur, wawancara tanpa ada persiapan
pertanyaan sebelumnya. Tetapi berkembang atau mucul ketika
berhadapan dengan interviewer
3. Dokumentasi
Metode dokumentasi di tujukan untuk memperoleh data dari
berbagi bahan yang merupakan catatan penting yang sudah dalam catatan
dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data perimer
yang di peroleh melalui observasi dan wawancara mendalam.
E. Teknik Analisi Data
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Teknik analısis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
data pada penulisan hukum dilakukan melalui pendekatan kualıtatıf, yaitu uraian
data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak
tumpang tindih schingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil
analisıs.
F. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama enam bulan. Penelitian dılakukan dengan
cara pembuatan proposal, kemudian dilanjudkan dengan perbaikan hasıl seminar
skripsi, setelah pengesahan judul dan suarat izin riset, maka penulis mengadakan
pengumpulan data, verivikası dan analisis data dalam waktu yang berurutan
Hasilnya penulis melakukan konsultası dengan dosen pembimbıng sebelum
diajukan kesidang munaqasah.
Adapun jadwal penelitian sebagai berikut..
Tabel Jadwal Penelitian
Bulan
No

Kegiatan
Februari

1.

Pengajuan Judul

2.

Penyusunan

3.

Proposal

4.

Seminar Dan

x

x

Des-Jan

Feb-Maret

x

X

X

X
X

Apr-Mei
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Perbaikan Hasil
Seminar
5.

Surat Izin Riset

X

Pengumpulan
6.

X
Data
Pengumpulan

7.

X
Dan Analisi Data
Bimbingan Dan

8.

X
Perbaikan
Agenda Dan

9.
Perbaikan

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah

X X

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Tanjung Jabung Timur
Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berawal darı keputusan presiden
Nomor ITahun 2006 tentang pembentukan pengadilan negerti pasama Barat,
Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sorolangun, Pengadılan Negeri Kutai
Barat, Pengadilan Negeri Manda Iling Natal, dan Pengadılan Negeri Tanjung
Jabung Timur dan diubah dengan keputusan presiden Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2006 tentang perubahan atas keputusan presiden Nomor 1 Tahun 2006
Tentang pembentukan pengadilan negeri pengadilan negerti pasama Barat,
Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sorolangun, Pengadilan Negeri Kutai
Barat, Pengadilan Negeri Manda Ilıng Natal, dan Pengadilan Negeri Tanjung
Jabung Timur.
Mahkamah agung melalui pengadilan Tinggi Jambı telah membangun
pengadilan Negerı Tanjung Jabung Timur yang berlokası di kompel perkantoran
bukit menderang desa Rano Muara Sabak Komplek perkantoran bukit menderang
adalah kompelek tersendiri yang menjadi pusat pemerintahan Tanjung Jabung
Timur, terpisah dari zona pemukiman dan perdagangan Peresmian berdirınya
pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dilaksanakan secara bersama pada saat
peresmian 4 (empat) pengadilan negeri yang baru, yaitu. Pengadilan Negeri
Sambas, Pengadilan Negeri Sorolangu, Pengadilan Negeri Tebo, dan Pengadılan
Negeri Tanjung Jabung Timur.
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Bersma 4 (empat) pengadilan Negeri yang diremikan oleh ketua
Mahkamah Agung RI Prof Dr Bagir Manan, SH,MCL. Di Sambas, Kalimantan
Barat pada tanggal 31 juli 2007 peresmian pemakaian gedung Pengadılian Negeri
Tanjung Jabung Timur dilakanakan oleh Pengadiılan Negeri Tanjung Jabung
Timur (Ibnu Basukı, SH,MH) pada hari senin tanggal 27 agustus 2007 di Tnjung
Jabung Timur, dengan pembukaan selubung papan nama oleh ketua pengadilan
tinggi Jambi (Her Basuki Sukendro,SH) dan pengguntingan pita olch Bupati
Tanjung Jabung Timur (Drs H Abdullahhich).
Dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ini, maka
kebutuhan masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Tanjung jabung Timur telah
terwujud. Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur bertugas menjalankan
admınistrası pengadılan, dımana dalam uandang-undang dibedakan dalam 2 (dua)
administrası yaitu administrası siperkara dan adminıstrası umum.17
B. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
Visi:
Terwujudnya Pengadılan Negeri Tanjung Jabung Timur yang Agung
Misi:
a. Menjaga penjaga peradilan yang independen, bebas campur tangan serta
tidak memihak dan transparan
b. Memperbaikı layanan dibidang peradilan melalui input internal bidang
kepanitraan dan kesektariatan dalam bentuk pelayanan satu pintu.

17

Dokumintasi Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, 10 Maret 2021
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c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pengadilan Negeri
Tanjung Jabung Timur.
d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.18
C. Tugas Pokok Dan Struktur Pada Organisasi Pengadilan Negeri Tanjung
Jabung Timur
Pembagian tugas pokok dan fungsi pada pengadilan Negeri Tanjung
Jabung Timur sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI N 7 Tahun 2015
yaitu:
1. Tugas ketua dan wakil ketua (Pımpinan Pengadilan Negeri)
a. Ketua mengatur pembagian tugas para hakım, membagikan berkas
perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang
ditunjukan kepada majelis hakim untuk diselesikan.
b. Mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas
serta tingkah laku hakim, panitera/sekretaris, pejabat struktural, pejabat
funsionala serta perangkat administrasi peradilan lainnya baik ynag
bersetatus PNS maupun honorer secara berkala.
c. Menjaga agar penyelenggaraan peradılan terselenggara dengan optimal
dan seksama
d. Mengembangkan dan melaksnakan kebijakan yang telah dibuat oleh
mahkamah agung untuk kelancaran pelaksanaan tupoksi
2. Hakim

18

Dokumintasi Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, 10 Maret 2021
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a. Meleksanakan tugas kekuasaan kehakiman didaerah hukumnya dan
tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya
b. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya
c. Melaksanakan tugas pengawasan/pembinaan (hakim pengawas bidang)
yang di tugaskan kepadanya.
3. Panitera
a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis
b. Pelaksaan pengelolaan administrası perkara perdata, pidana dan
pengelolaa administrasi perkara khusu
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyitaan data perkara,
dan teransparası perkara
d. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam progran teknis dan
keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan mutası, evaluası dan administrası kepanıteraan
e. Pelaksanaan mediası
f. Pembinaan teknis kepanıteraan dan kejurusitaan dan
g. Pelaksaan fungsı lain diberikan oleh ketua Pengadılan Negeri.
4. Sekretaris
a. Penyimpanan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan
anggaran
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian
c. Pelaksanaan urusan keuangan
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d. Penyiapan bahan pelasnaan penataan organisası dan tata pelaksannaan
e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informası dan statistik
f. Pelasanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat,dan perpustakaan dan
g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dokumntası serta
pelapor dilingkungan kesekretariatan pengadilan Negeri Tanjung
jabung Timur.
5. Panitera muda pidana
a. Membantu

panitra

melaksnakan

kepaniteraan

pidana,

urusan

admınistrası pidana, mempersiapkan persidangan perkara pidana,
menyimpan berkas perkara serta mengawası staf, mengevaluası dan
melaporkan hasıl kerja kepada wakil panitera sesuai dengan kebijakan
ketua pengadiılan negeri dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
6. Panitera muda perdata
a. Membantu panitera melaksanakan urusan kepaniteraan perdata,
melakukan admınistrası perkara, mempersiapkan persidangan perkara
perdata, menyimpan berkas perkara perdata yang masih berjalan serta
mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada
wakil panitera sesuai dengan kebijakan pengadılan negeri dan
perundang-undangan yang berlaku.
7. Panitera muda hukum
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a. Membantu panitera melaksanakan kegiatan kepaniteraan hukum,
mengumpulkan data, mengelola dan mengkaji data, menyajikan
statistik perkara menghimpun surat-surat masuk/keluar membuat dan
mengirim laporan perkara serta mengawasi staf, mengevaluası dan
melaporkan hasil kerja kepada wakil panitera sesuai dengan kebijakan
pengadilan negeri dan per undang-undangan yang berlaku
8. Kepala Sab Bagian Perencanaan, Informası dan Teknologi, pelaporan
a. elaksankan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran,
pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksnaan
pemantuan, evaluası dan dokumentasi serta pelaporan.
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisası Dan Tata Laksana
a. Melaksankan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian,
penataan organisasi dan tata laksana.
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
a. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip,
perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan
masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
11. Panitera Pengganati Membantu panitera melaksanakan persidangan
mendampingi majelis a. hakım, mencatat jalannya sidang, membuat berita
acara sidang dan mengetik putusan penetapan.
12. Jurusita / Jurusita Pengganti
a. Membantu panitera dalam melaksanakan sita, pemanggılan sıdang
serta eksekusi dalam rangka melaksanakan perintah majelis hakım dan
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ketua pengadilan serta melaporkan hasıl kerja kepada panıtera sesuai
kebijakan ketua pengadilan negeri dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku19

19

Dokumintasi Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, 10 Maret 2021
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PANITRA PENGGANTI
AHMAD WARDOYO
SYAMSUDEN, S.H
BORIS MARISI
SITORUS, S.H
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PURNAMA,S.H
BULYANI
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PURNAMA, A.Md
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RA
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BAB IV
PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Terhadap Istri Dan Anak
Kandung Di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan yang direncanakan
terlebih dahulu. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat darı
pada pembunuhan yang ada pada pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan
pembunuhan dengan acamanan paling berat, yaitu pidana mati. Sansı pidana mati
ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasr
beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu Selain diancam
dengan pidana mati, pelaku tindak pıdana pembunuhan berencana juga dapat
dipidana seumur hıdup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
Tindak pıdana ini diatur dalam pasal 340 KUHP, yang menyebutkan
sebagai berikut:
“Barang siapa dengan sengaja đan dengan direncanakan terelebih dahulu
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.20
Sebelum penulis menguraikan mnengenai penerapan hukum pidana
materill dalam kasus putusan Nomor 28/Pid B/2020/PN Tjt, maka perlu diketahui

20

Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 (Yogyakarta: Pustaka
Mahardika) hlm 116
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terlebih dahulu posisı kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis hakım dengan
melihat acara pemeriksaan biasa pada pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
yang mengadilı perkara ini
1. Posisi Kasus
Bahwa berawal terdakwa dan korban Sulastrı alias Murtinı alias Tika
sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Bahwa selanjutnya pada hari
Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar Pukul 10 00 WIB terdakwa pergi dari
rumah terdakwa yang beralamat di Jl Seroja Rt. 16 Kelurahan Mendahara Ilır
Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk membelı bahan
bakar minyak di toko milik saksı Abdul Azis padahal terdakwa sama sekalı tıdak
pernah membeli bahan bakar di toko saksı Abdul Azıs selanjutnya setelah
membeli bahan bakar darı toko milik Abdul Azıs terdakwa membawa bahan bakar
mınyak kerumah terdakwa dengan menggunakan jerngen minyak.
Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 11.00 WIB istri terdakwa dan anak
terdakwa yaitu korban Sulastri alias Murtinı alias Tika bersama dan korban
lainnya Binti Kasnen datang ulang kerumah terdakwa dari daerah Pematang
Lumut di karenakan sebelumnya istri terdakwa pergi darı rumah terdakwa karena
antara terdakwa dan korban Sulastri alias Murtinı alias Tika telah terjadı
pertengkaran selanjutnya pada sekitar Pukul 15.00 WIB terjadi hujan yang lebat
dr rumah terdakwa dan listrik di rumah terdakwa padam Bahwa selanjutya
sekkitar Pukul 16. 44 WIB korban Sulastrı alias Murtini alıas Tika bersama
dengan korban Tainnya Binti Kasnen mendatangi rumah sakSı Sumarwan alias
Iwan Bin Slamet yang letaknya bersebelahan dengan rumah terdakwa untuk

mengunjungi istri saksi Sumarwan alias Iwan Bin Slamet yaitu saksı Susılawati
yang baru sclesai melahırkan. Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 16. 52 WIB
korban Sulastrı alias Murtini alias Tika bersama dengan korban lainnya Binti
kasnen pulang darI rumah saksı Sumarwan alias Iwan Bin Selamet menuju rumah
terdakwa. Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 17.00 WIB saksi Satria Eka Putra alias
Putra mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengundang terdakwa di
acarn syukuran di rumah H Jumak selanjutnya saksi Satria Eka Putra alias Putra
hanya bertemu dengan korban Sulastrı alias Murtinı Alias Tika dan korban
lainnya didepan pıntu rumah terdakwa yang pada saat itu saksı Satria Eka Putra
alıas Putra melihat korban Sulastri alıas Murtinı alias Tika sepertı baru menangıs
dan wajahnya terlihat murung.
Bahwa selanjutya setelah saksı Satria Eka Putra alias Putra, terdakwa di
dalam rumah terdakwa memukul korban Sulastri alias Murtinı Alias Tika dengan
menggunaka benda keras, yang mengakibatkan korban Sulastri alias Murtinı Alias
Tika mengalami retak pada tulang tengkorak bagian belakang kanan selanjutnya
terdakwa untuk menghilangkan jejak langsung menyiram bahan bakar minyak di
dalam rumah terdakwa agar rumah terdakwa terbakar Bahwa selanjutnya
terdakwa menghubungi saksı Soleh yang merupakan menantu terdakwa untuk
menjemput terdakwa pergi darı rumah terdakwa ke rumah saksı Soleh selanjutnya
sebelum terdakwa pergi bersama saksı Soleh terdakwa terlebih dahulu
menghidupkan lampu teplok yang berisi bahan bakar mınyak di dalam rumah
dengan cara meletekkan lampu teplok dı atasa kayu di dekat dindıng rumah
terdakwa agar rumah terdakwa terbakar bukan terdakwan menghidupkan lampu

cas sebagaimana biasa terdakwa lakukan pada saat lampu mati Bahwa selanjutnya
terdakwa bersama saksı Soleh pergi ke rumah saksi Soleh sambil membawa suratsurat tanah milik terdakwa dengan kondisı rumah pintu tertutup dan jendela
terkunci rapat. Bahwa pada saat terjadi kebakaran di rumah terdakwa saksi
Sumarwan alias Iwan Bin Slamet yang letak rumahnya bersebelahan dengan
rumah terdakwa sama sekali tıdak mendengar korban Sulastri alias Murtini Alias
Tiıka bersama dengan korban lainnnya yaitu Lamiya Binti Kasnen berteriak minta
tolong.21
2. Dakwaan
Kesatu :
PRIMAIR
Bahwa terdakwa KASNEN Als SENEN Bin KATIJO (Alm) pada hari
minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib Wib atau setidaktidaknya suatu harı dalam bulan Oktober 2019 atau setidak tidaknya suatu waktu
masih termasuk dalam tahun 2019 bertepat di Jalan Seroja Rt. 16 Kelurahan
Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara lir Kabupaten Tanjung Jabung Timur, alau
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam dacrah hukum
Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan sengaja dan dengan di
rencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan terscbut
terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:
Bahwa berawal terdawa dan korban Sulastria Als Tika sering terjadı pertengkaran
didalam rumah tangga.
21
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Bahwa selanjudnya pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul
10.00 Wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Seroja Rt.
16 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung
Jabung Timur untuk membeli bahan bakar minyak di toko milik saksı Abdul Aziz
padahal terdakwa sama sekali tidak pernah membeli bahan bakar di toko saksi
Abdul Aziz selanjudnya setelah membeli bahan bakar milik saksı Abdul Aziz
terdakwa membawa bahan bakar minyak ke rumah terdakwa dengan
menggunakan jerigen minyak.
Bahwa selanjunya sekitar pukul 11.00 wib istri terdakwa dan anak terdakwa yaitu
Sulastri als Murtini Als tika bersama dan korban lamınya bınti Kasnen datang
pulang kerumah terdakwa dari daerah pematang lumut dıkarenakan sebelumnya
istri terdakwa pergi darı rumah terdakwa karena antara terdakwa dan korban
Sulastri als Murtini Als tika telah terjadi pertengkaran selanjudnya pada sekitar
pukul 15.00 Wib terjadi hujan lebat di rumah terdakwa dan listrik dirumah
terdakwa padam. Bahwa selanjunya sekitar pukul 16 44 Wib korban Sulastri als
Murtini Als tika bersama dengan korban laminya binti Kasnen mendatangı rumah
saksı Sumarwan Als Iwan Bin Selamet yang letaknya bersebelahan dengan rumah
terdakwa untuk mengunjungi istri saksı Sumarwan Als Iwan Bin Selamet yaitu
Saksı Susilawati yang baru selesai melahirkan.
Bahwa selanjudnya sekitar pukul 16.52 Wib korban korban Sulastri als Murtini
Als Tika bersama dengan korban laminya binti Kasnen pulang dari rumah saksı
Sumarwan Als Iwan Bin Selamet menuju rumah terdakwa.

Bahwa selanjudnya sekitar pukul 17.00 Wib saksı Satria Eka Putra als Putra
mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengundang terdakwa di acara
syukuran di rumah H Jumak selanjudnya saksı Satria Eka Putra als Putra hanya
bertemu dengan korban Sulastrı als Murtinı Als Tika di depan pintu rumah
terdakwa yang saat itu saksı Satria Eka Putra als Putra melihat korban Sulastri als
Murtinı Als Tika sepertı baru menangis dan wajahnya terlihat murung.
Bahwa selanjutnya setelah saksı Satria Eka Putra als Putra pulang, terdakwa
didalam rumah terdakwa memuku korban Sulastrı als Murtini Als Tika dengan
menggunakan benda keras yang mengakibatkan korban Sulastri als Murtini Als
Tika mengalami retak pada tulang tengkorak bagian kanan selanjudnya terdakwa
untuk menghilangkan jejak langsung menyıramkan bahan bakar minyak di dalam
rumah terdakwa agar rumah terdakwa terbakar.
Bahwa selanjudnya terdakwa menghubungi saksı Soleha merupakan menantu
terdakwa untk menjemput terdakwa pergi dari rumah terdakwa kerumah saksi
Soleh selanjudnya sebelum terdakwa pergi bersama saksı Soleh terdakwa terlebih
dahulu menghidupkan lampu teplok yang berisı bahan bakar minyak di dalam
rumah dengan cara terdakwa meletakkan lampu teplok diatas kayu didekat
dinding rumah terdakwa agar rumah terdakwa terbakar bukan terdakwa
menghidupkan lampu cas sebagaimana yang terdakwa lakukan pada saat lampu
mati.

Bahwa selanjudnya terdakwa bersama saksı Soleh pergi kerumah saksı Soleh
sambil membawa surat-surat tanah milik terdakwa dengan kondisı rumah pintu
tertutup dan jendela terkunci rapat.
Bahwa selanjudnya sekitar pukul 18.20 wib rumalh terdakwa terjadı kebakaran di
saat terdakwa berada dirumah saksı Soleh.
Bahwa saat terjadı kebaran dirumah terdakwa saksı Sumarwan Als Iwan Bin
Selamet yang rumahnya bersebelahan dengan rumah terdakwa sama sekalı tıdak
mendengar korban Sulastrı als Murtini Als tika bersama dengan korban laminya
bıntı Kasnen berteriak meminta tolong.
Bahwa setelah terjadi kebakaran saksi Muhammad Nur Hasibuan yang merupakan
anggota kepolisıan darı polsek mendahara ilır memeriksa tempat kejadian dan
saksı Ade Chandra Als Sidop Bin Isrıl Sultan yang merupkan anggota kepolisian
yang mengolah tempat kejadian perkara menemukan korban korban Sulastrı als
Murtini Als tika bersama dengan korban laminya bintı Kasnen telah terbakar dan
meninggal dunian dalam posisı dalam keadaan terlentang.
Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli dr M Ainur Rofiq, Sp F, MH
menerangkan bahwa kematian korban korban Sulastri als Murtini Als Tika akibat
kekerasan bendan tumpul dı kepala Bahwa perbuatan terdakwa dikuatkan
berdasarkan hasıl Visut Et Repertum dari rumah sakit Umum Daerah Rden
Mattaher Nomor 138/VRJ/VD/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang di tanda
tangani dan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah tubuh korban korban

Sulastri als Murtini Als Tika yaitu oleh dr. Ainurrofiq, Sp.F, MH yang dalam
kesimpulan pemeriksaannya menerangkan:
Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut
diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah, jenis kelamin
permpuan, umur kurang lebih empat puluh tahun, warna tanda-tanda kulit sulit di
nilai, kesan gizi sulit di nila. Dari pemeriksaan luar dan dalam di temukan tandutanda kekerasan tumpul berupa retakan pada tulang tengkorak bagian belakang
kanan, resapan darah pada selaput keras otak, selaput lunak otak, otak besar
kanan, tulang dausr tengkorak, otot kulit leher bagian kanan, kulit dada bagian
tengah dan otot dada bagian tengah serta ditemukan tanda-tanda mati lemas.
Bahwa akibat perbuntan terdakwa menycbabkan korban lamiyah binti
Kasnen meninggal dunia berdasarkan hasil Visut Et Repertum dari rumah sakit
Umum Daerah Rden Mattaher Nomor 138/VRJ/VD/X/2019 tanggal 14 Oktober
2019 yang di tanda tangani dan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah
tubuh korban Sulastri als Murtini Als Tika yaitu oleh dr Ainurrofiq, Sp.F, MH
yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan:
Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenzah terscbut
diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang anak, umur
kurang lebih dua puluh tahun, jenis kelamin perempuan, warna kulit sulit dinilai
kesan gizi sulit di nilai dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda
luka bakar dıseluruh tubuh. Sebab kematian adalah belum dapat ditentukan karena
masih menunggu pemeriksaan panjang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal
LS 340 KUHPidana.22
SUBSIDAIR:
Bahwa terdakwa KASNEN Als SENEN Bin KATIJO (Alm) pada harı
minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul. 18 30 Wib Wib atau setidaktidaknya suatu hari dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya suatu waktu
masih termasuk dalam tahun 2019 bertepat di Jalan Seroja Rt 16 Kelurahan
Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan sengaja dan dengan di
rencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut
terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:
Bahwa berawal terdakwa dan korban Sulastrı Als Murtinı Als Tika sering terjadı
pertengkaran dıdalam rumah tangga.
Bahwa selanjudnya pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 10.00
Wib terdakawa pergi dari rumah terdakwa yang beralamat dijalan Seroja Rt. 16
Kel Mendahara Ilır Kecamatan Mendahar Kabupaten Tanjung Jabung Timur
untuk membeli bahan bakar minyak di toko milik saksi Abdul Azız padahal
terdakwa sama sekalı tıdak pernah membeli bahan bakwa di toko saksi Abdul
Azız selanjundya setelah membeli bahan bakar dari toko milik Abdul Aziz
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terdakwa membawa bahan bakar minyak kerumah terdakwa dengan menggunakan
jengen minyak.
Bahwa selanjudnya sakira pukul 11 00 wib istri terdakwa dan anak terdakwa yaitu
korban Sulastri als Murtini Als Tika bersama dua korban Laminya binti Kasnen
datang pulang kerumah terdakwa darı daerah Pematang Lumut di karenakan
sebelmnya istri terdakwa pergi dari rumah terdakwa karen antara terdakwa dana
korban Sulastri als Murtini Als Tika telah terjadi pertengkaran selanjundnya pada
sekitar pukul 15 00 Wib terjadi hujan yang sangat lebat di rumah terdakwa dan
listrik dirumah terdakwa padam.
Bahwa selanjudnya pukul 16.44 wib korban Sulastrı als Murtini Als Tika bersama
dua korban Lamınya binti Kasnen mendatangi rumah saksi Sumarwan Als Iwan
Bin Selamet yang letaknya bersebalahan dengang rumah terdakwa untuk
mengunjungi istri Sumarwan Als Iwan Bin Selamet yaitu saksı Susilawati yang
baru selesai melahirkan.
Bahwa selanjudnya sekitar pukul 17 00 Wib saksi Satria Eka als Putra mendatangi
rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengundang terdkwa di acara syukuran
dırumah H Jamak selanjudnya saksı Satria Eka Putra Als Putra panya bertemu
dengan korban Sulastri als Murtinı Als Tika di depan pintu rumah terdakwa yang
pada saat itu saksı Satria Eka Putra Als Putra melihat korban Sulastri als Murtini
Als Tika seperti baru menangis dan wajahnya terlihat murung Bahwa selanjutnya
setelah saksı Satria Eka Putra als Putra pulang, terdakwa didalam rumah terdakwa
memuku korban Sulastrı als Murtini Als Tika dengan menggunakan benda keras

yang mengakibatkan korban Sulastri als Murtini Als Tika mengalami retak pada
tulang tengkorak bagian kanan selanjudnya terdakwa untuk menghilangkan jejak
langsung menyıramkan bahan bakar minyak di dalam rumah terdakwa agar rumah
terdakwa terbakar.
Bahwa selanjudnya terdakwa menghubungi saksı Soleha merupakan menantu
terdakwa untk menjemput terdakwa pergi dari rumah terdakwa kerumah saksi
Soleh selanjudnya sebelum terdakwa pergi bersama saksı Soleh terdakwa terlebih
dahulu menghidupkan lampu teplok yang berisı bahan bakar minyak di dalam
rumah dengan cara terdakwa meletakkan lampu teplok diatas kayu didekat
dinding rumah terdakwa agar rumah terdakwa terbakar bukan terdakwa
menghidupkan lampu cas sebagaimana yang terdakwa lakukan pada saat lampu
mati.
Bahwa selanjudnya terdakwa bersama saksı Soleh pergi kerumah saksı Soleh
sambil membawa surat-surat tanah milik terdakwa dengan kondisı rumah pintu
tertutup dan jendela terkunci rapat.
Bahwa selanjudnya sekitar pukul 18.20 wib rumalh terdakwa terjadı kebakaran di
saat terdakwa berada dirumah saksı Soleh.
Bahwa saat terjadı kebaran dirumah terdakwa saksı Sumarwan Als Iwan Bin
Selamet yang rumahnya bersebelahan dengan rumah terdakwa sama sekalı tıdak
mendengar korban Sulastrı als Murtini Als tika bersama dengan korban laminya
bıntı Kasnen berteriak meminta tolong.

Bahwa setelah terjadi kebakaran saksi Muhammad Nur Hasibuan yang merupakan
anggota kepolisıan darı polsek mendahara ilır memeriksa tempat kejadian dan
saksı Ade Chandra Als Sidop Bin Isrıl Sultan yang merupkan anggota kepolisian
yang mengolah tempat kejadian perkara menemukan korban korban Sulastrı als
Murtini Als tika bersama dengan korban laminya bintı Kasnen telah terbakar dan
meninggal dunian dalam posisı dalam keadaan terlentang.
Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli dr M Ainur Rofiq, Sp F, MH
menerangkan bahwa kematian korban korban Sulastri als Murtini Als Tika akibat
kekerasan bendan tumpul dı kepala Bahwa perbuatan terdakwa dikuatkan
berdasarkan hasıl Visut Et Repertum dari rumah sakit Umum Daerah Rden
Mattaher Nomor 138/VRJ/VD/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang di tanda
tangani dan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah tubuh korban korban
Sulastri als Murtini Als Tika yaitu oleh dr. Ainurrofiq, Sp.F, MH yang dalam
kesimpulan pemeriksaannya menerangkan:
Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut
diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah, jenis kelamin
permpuan, umur kurang lebih empat puluh tahun, warna tanda-tanda kulit sulit di
nilai, kesan gizi sulit di nila. Dari pemeriksaan luar dan dalam di temukan tandutanda kekerasan tumpul berupa retakan pada tulang tengkorak bagian belakang
kanan, resapan darah pada selaput keras otak, selaput lunak otak, otak besar
kanan, tulang dausr tengkorak, otot kulit leher bagian kanan, kulit dada bagian
tengah dan otot dada bagian tengah serta ditemukan tanda-tanda mati lemas.

Bahwa akibat perbuntan terdakwa menycbabkan korban lamiyah binti
Kasnen meninggal dunia berdasarkan hasil Visut Et Repertum dari rumah sakit
Umum Daerah Rden Mattaher Nomor 138/VRJ/VD/X/2019 tanggal 14 Oktober
2019 yang di tanda tangani dan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah
tubuh korban Sulastri als Murtini Als Tika yaitu oleh dr Ainurrofiq, Sp.F, MH
yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan:
Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenzah terscbut
diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang anak, umur
kurang lebih dua puluh tahun, jenis kelamin perempuan, warna kulit sulit dinilai
kesan gizi sulit di nilai dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda
luka bakar dıseluruh tubuh. Sebab kematian adalah belum dapat ditentukan karena
masih menunggu pemeriksaan panjang.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal
338 KUHPidana.23
KEDUA :
Bahwa terdakwa KASNEN Als SENEN Bin KATIJO (Alm) pada harı minggu
tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul. 18 30 Wib Wib atau setidak- tidaknya
suatu hari dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya suatu waktu masih
termasuk dalam tahun 2019 bertepat di Jalan Seroja Rt 16 Kelurahan Mendahara
Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
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Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan sengaja dan dengan di rencanakan terlebih
dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan
cara sebagai berikut:
Bahwa berawal terdakwa dan korban Sulastrı Als Murtinı Als Tika sering terjadı
pertengkaran dıdalam rumah tangga.
Bahwa selanjudnya pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 10.00
Wib terdakawa pergi dari rumah terdakwa yang beralamat dijalan Seroja Rt. 16
Kel Mendahara Ilır Kecamatan Mendahar Kabupaten Tanjung Jabung Timur
untuk membeli bahan bakar minyak di toko milik saksi Abdul Azız padahal
terdakwa sama sekalı tıdak pernah membeli bahan bakwa di toko saksi Abdul
Azız selanjundya setelah membeli bahan bakar dari toko milik Abdul Aziz
terdakwa membawa bahan bakar minyak kerumah terdakwa dengan menggunakan
jengen minyak.
Bahwa selanjudnya sakira pukul 11 00 wib istri terdakwa dan anak terdakwa yaitu
korban Sulastri als Murtini Als Tika bersama dua korban Laminya binti Kasnen
datang pulang kerumah terdakwa darı daerah Pematang Lumut di karenakan
sebelmnya istri terdakwa pergi dari rumah terdakwa karen antara terdakwa dana
korban Sulastri als Murtini Als Tika telah terjadi pertengkaran selanjundnya pada
sekitar pukul 15 00 Wib terjadi hujan yang sangat lebat di rumah terdakwa dan
listrik dirumah terdakwa padam.
Bahwa selanjudnya pukul 16.44 wib korban Sulastrı als Murtini Als Tika bersama
dua korban Lamınya binti Kasnen mendatangi rumah saksi Sumarwan Als Iwan

Bin Selamet yang letaknya bersebalahan dengang rumah terdakwa untuk
mengunjungi istri Sumarwan Als Iwan Bin Selamet yaitu saksı Susilawati yang
baru selesai melahirkan.
Bahwa selanjudnya sekitar pukul 17 00 Wib saksi Satria Eka als Putra mendatangi
rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengundang terdkwa di acara syukuran
dırumah H Jamak selanjudnya saksı Satria Eka Putra Als Putra panya bertemu
dengan korban Sulastri als Murtinı Als Tika di depan pintu rumah terdakwa yang
pada saat itu saksı Satria Eka Putra Als Putra melihat korban Sulastri als Murtini
Als Tika seperti baru menangis dan wajahnya terlihat murung Bahwa selanjutnya
setelah saksı Satria Eka Putra als Putra pulang, terdakwa didalam rumah terdakwa
memuku korban Sulastrı als Murtini Als Tika dengan menggunakan benda keras
yang mengakibatkan korban Sulastri als Murtini Als Tika mengalami retak pada
tulang tengkorak bagian kanan selanjudnya terdakwa untuk menghilangkan jejak
langsung menyıramkan bahan bakar minyak di dalam rumah terdakwa agar rumah
terdakwa terbakar.
Bahwa selanjudnya terdakwa menghubungi saksı Soleha merupakan menantu
terdakwa untk menjemput terdakwa pergi dari rumah terdakwa kerumah saksi
Soleh selanjudnya sebelum terdakwa pergi bersama saksı Soleh terdakwa terlebih
dahulu menghidupkan lampu teplok yang berisı bahan bakar minyak di dalam
rumah dengan cara terdakwa meletakkan lampu teplok diatas kayu didekat
dinding rumah terdakwa agar rumah terdakwa terbakar bukan terdakwa
menghidupkan lampu cas sebagaimana yang terdakwa lakukan pada saat lampu
mati.

Bahwa selanjudnya terdakwa bersama saksı Soleh pergi kerumah saksı Soleh
sambil membawa surat-surat tanah milik terdakwa dengan kondisı rumah pintu
tertutup dan jendela terkunci rapat.
Bahwa selanjudnya sekitar pukul 18.20 wib rumalh terdakwa terjadı kebakaran di
saat terdakwa berada dirumah saksı Soleh.
Bahwa saat terjadı kebaran dirumah terdakwa saksı Sumarwan Als Iwan Bin
Selamet yang rumahnya bersebelahan dengan rumah terdakwa sama sekalı tıdak
mendengar korban Sulastrı als Murtini Als tika bersama dengan korban laminya
bıntı Kasnen berteriak meminta tolong.
Bahwa setelah terjadi kebakaran saksi Muhammad Nur Hasibuan yang merupakan
anggota kepolisıan darı polsek mendahara ilır memeriksa tempat kejadian dan
saksı Ade Chandra Als Sidop Bin Isrıl Sultan yang merupkan anggota kepolisian
yang mengolah tempat kejadian perkara menemukan korban korban Sulastrı als
Murtini Als tika bersama dengan korban laminya bintı Kasnen telah terbakar dan
meninggal dunian dalam posisı dalam keadaan terlentang.
Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli dr M Ainur Rofiq, Sp F, MH
menerangkan bahwa kematian korban korban Sulastri als Murtini Als Tika akibat
kekerasan bendan tumpul dı kepala Bahwa perbuatan terdakwa dikuatkan
berdasarkan hasıl Visut Et Repertum dari rumah sakit Umum Daerah Rden
Mattaher Nomor 138/VRJ/VD/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang di tanda
tangani dan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah tubuh korban korban

Sulastri als Murtini Als Tika yaitu oleh dr. Ainurrofiq, Sp.F, MH yang dalam
kesimpulan pemeriksaannya menerangkan:
Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut
diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah, jenis kelamin
permpuan, umur kurang lebih empat puluh tahun, warna tanda-tanda kulit sulit di
nilai, kesan gizi sulit di nila. Dari pemeriksaan luar dan dalam di temukan tandutanda kekerasan tumpul berupa retakan pada tulang tengkorak bagian belakang
kanan, resapan darah pada selaput keras otak, selaput lunak otak, otak besar
kanan, tulang dausr tengkorak, otot kulit leher bagian kanan, kulit dada bagian
tengah dan otot dada bagian tengah serta ditemukan tanda-tanda mati lemas.
Bahwa akibat perbuntan terdakwa menycbabkan korban lamiyah binti
Kasnen meninggal dunia berdasarkan hasil Visut Et Repertum dari rumah sakit
Umum Daerah Rden Mattaher Nomor 138/VRJ/VD/X/2019 tanggal 14 Oktober
2019 yang di tanda tangani dan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah
tubuh korban Sulastri als Murtini Als Tika yaitu oleh dr Ainurrofiq, Sp.F, MH
yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan:
Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenzah terscbut
diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang anak, umur
kurang lebih dua puluh tahun, jenis kelamin perempuan, warna kulit sulit dinilai
kesan gizi sulit di nilai dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda
luka bakar dıseluruh tubuh. Sebab kematian adalah belum dapat ditentukan karena
masih menunggu pemeriksaan panjang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal
187 ayat (3) KUHPidana.
Atau
KETIGA :
Bahwa terdakwa KASNEN Als SENEN Bin KATIJO (Alm) pada harı minggu
tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul. 18 30 Wib Wib atau setidak- tidaknya
suatu hari dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya suatu waktu masih
termasuk dalam tahun 2019 bertepat di Jalan Seroja Rt 16 Kelurahan Mendahara
Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan sengaja dan dengan di rencanakan terlebih
dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan
cara sebagai berikut:
Bahwa berawal terdakwa dan korban Sulastrı Als Murtinı Als Tika sering terjadı
pertengkaran dıdalam rumah tangga.
Bahwa selanjudnya pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 10.00
Wib terdakawa pergi dari rumah terdakwa yang beralamat dijalan Seroja Rt. 16
Kel Mendahara Ilır Kecamatan Mendahar Kabupaten Tanjung Jabung Timur
untuk membeli bahan bakar minyak di toko milik saksi Abdul Azız padahal
terdakwa sama sekalı tıdak pernah membeli bahan bakwa di toko saksi Abdul
Azız selanjundya setelah membeli bahan bakar dari toko milik Abdul Aziz

terdakwa membawa bahan bakar minyak kerumah terdakwa dengan menggunakan
jengen minyak.
Bahwa selanjudnya sakira pukul 11 00 wib istri terdakwa dan anak terdakwa yaitu
korban Sulastri als Murtini Als Tika bersama dua korban Laminya binti Kasnen
datang pulang kerumah terdakwa darı daerah Pematang Lumut di karenakan
sebelmnya istri terdakwa pergi dari rumah terdakwa karen antara terdakwa dana
korban Sulastri als Murtini Als Tika telah terjadi pertengkaran selanjundnya pada
sekitar pukul 15 00 Wib terjadi hujan yang sangat lebat di rumah terdakwa dan
listrik dirumah terdakwa padam.
Bahwa selanjudnya pukul 16.44 wib korban Sulastrı als Murtini Als Tika bersama
dua korban Lamınya binti Kasnen mendatangi rumah saksi Sumarwan Als Iwan
Bin Selamet yang letaknya bersebalahan dengang rumah terdakwa untuk
mengunjungi istri Sumarwan Als Iwan Bin Selamet yaitu saksı Susilawati yang
baru selesai melahirkan.
Bahwa selanjudnya sekitar pukul 17 00 Wib saksi Satria Eka als Putra mendatangi
rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengundang terdkwa di acara syukuran
dırumah H Jamak selanjudnya saksı Satria Eka Putra Als Putra panya bertemu
dengan korban Sulastri als Murtinı Als Tika di depan pintu rumah terdakwa yang
pada saat itu saksı Satria Eka Putra Als Putra melihat korban Sulastri als Murtini
Als Tika seperti baru menangis dan wajahnya terlihat murung Bahwa selanjutnya
setelah saksı Satria Eka Putra als Putra pulang, terdakwa didalam rumah terdakwa
memuku korban Sulastrı als Murtini Als Tika dengan menggunakan benda keras

yang mengakibatkan korban Sulastri als Murtini Als Tika mengalami retak pada
tulang tengkorak bagian kanan selanjudnya terdakwa untuk menghilangkan jejak
langsung menyıramkan bahan bakar minyak di dalam rumah terdakwa agar rumah
terdakwa terbakar.
Bahwa selanjudnya terdakwa menghubungi saksı Soleha merupakan menantu
terdakwa untk menjemput terdakwa pergi dari rumah terdakwa kerumah saksi
Soleh selanjudnya sebelum terdakwa pergi bersama saksı Soleh terdakwa terlebih
dahulu menghidupkan lampu teplok yang berisı bahan bakar minyak di dalam
rumah dengan cara terdakwa meletakkan lampu teplok diatas kayu didekat
dinding rumah terdakwa agar rumah terdakwa terbakar bukan terdakwa
menghidupkan lampu cas sebagaimana yang terdakwa lakukan pada saat lampu
mati.
Bahwa selanjudnya terdakwa bersama saksı Soleh pergi kerumah saksı Soleh
sambil membawa surat-surat tanah milik terdakwa dengan kondisı rumah pintu
tertutup dan jendela terkunci rapat.
Bahwa selanjudnya sekitar pukul 18.20 wib rumalh terdakwa terjadı kebakaran di
saat terdakwa berada dirumah saksı Soleh.
Bahwa saat terjadı kebaran dirumah terdakwa saksı Sumarwan Als Iwan Bin
Selamet yang rumahnya bersebelahan dengan rumah terdakwa sama sekalı tıdak
mendengar korban Sulastrı als Murtini Als tika bersama dengan korban laminya
bıntı Kasnen berteriak meminta tolong.

Bahwa setelah terjadi kebakaran saksi Muhammad Nur Hasibuan yang merupakan
anggota kepolisıan darı polsek mendahara ilır memeriksa tempat kejadian dan
saksı Ade Chandra Als Sidop Bin Isrıl Sultan yang merupkan anggota kepolisian
yang mengolah tempat kejadian perkara menemukan korban korban Sulastrı als
Murtini Als tika bersama dengan korban laminya bintı Kasnen telah terbakar dan
meninggal dunian dalam posisı dalam keadaan terlentang.
Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli dr M Ainur Rofiq, Sp F, MH
menerangkan bahwa kematian korban korban Sulastri als Murtini Als Tika akibat
kekerasan bendan tumpul dı kepala Bahwa perbuatan terdakwa dikuatkan
berdasarkan hasıl Visut Et Repertum dari rumah sakit Umum Daerah Rden
Mattaher Nomor 138/VRJ/VD/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang di tanda
tangani dan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah tubuh korban korban
Sulastri als Murtini Als Tika yaitu oleh dr. Ainurrofiq, Sp.F, MH yang dalam
kesimpulan pemeriksaannya menerangkan:
Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut
diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah, jenis kelamin
permpuan, umur kurang lebih empat puluh tahun, warna tanda-tanda kulit sulit di
nilai, kesan gizi sulit di nila. Dari pemeriksaan luar dan dalam di temukan tandutanda kekerasan tumpul berupa retakan pada tulang tengkorak bagian belakang
kanan, resapan darah pada selaput keras otak, selaput lunak otak, otak besar
kanan, tulang dausr tengkorak, otot kulit leher bagian kanan, kulit dada bagian
tengah dan otot dada bagian tengah serta ditemukan tanda-tanda mati lemas.

Bahwa akibat perbuntan terdakwa menycbabkan korban lamiyah binti
Kasnen meninggal dunia berdasarkan hasil Visut Et Repertum dari rumah sakit
Umum Daerah Rden Mattaher Nomor 138/VRJ/VD/X/2019 tanggal 14 Oktober
2019 yang di tanda tangani dan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah
tubuh korban Sulastri als Murtini Als Tika yaitu oleh dr Ainurrofiq, Sp.F, MH
yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan:
Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenzah terscbut
diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang anak, umur
kurang lebih dua puluh tahun, jenis kelamin perempuan, warna kulit sulit dinilai
kesan gizi sulit di nilai dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda
luka bakar dıseluruh tubuh. Sebab kematian adalah belum dapat ditentukan karena
masih menunggu pemeriksaan panjang.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal
359 KUHPidana.24
3. Tuntutan Penuntut Umum
Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatkan Terdakwa KASNEN Alias SENEN Bin KATIJO (Alm) bersalah
telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan direncanakan
terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan kesatu Primair
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2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KASNEN Alias SENEN Bin
KATIJO (Alm) dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dengan
dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa di tahan, dengan perintah agar
terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1) Amper meter rumah milik KASNEN dalam keadaan hangus terbakar;
2) Kasur dalam keadaan terbakar Lempengan seng lampu teplok dalam
keadaan hangus terbakar;
3) Pecahan lampu teplok dalam keadaan hangus terbakar;
4) Sısa abu yang terbakar pada titik awal;
5) 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berwarna putih
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa KASNEN Alias SENEN Bin KATIJO (Alm)
membayar biaya perkara sebesar Rp. 5 000,- (lima ribu rupıyah)
4. Amar Putusan
5. Analisis Penulis
MENGADILI;
1.

Menyatakan terdakwa KASNEN Als SENEN Bin KATIJO (Alm), telah

terbukti secara sah dan meyakınkan bersalah melakukan tindak pidana
"Pembunuhan Berencana”.
2. Menatuhkan pidana terhadap dıri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalanı olch
terdakwa terkurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan,
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1) Amper meter rumah milik KASNEN dalam keadaan hangus terbakar;
2) Kasur dalam keadaan terbakar Lempengan seng lampu teplok dalam
keadaan hangus terbakar,
3) Pecahan lampu teplok dalam keadaan hangus terbakar
4) Besi per ayunan anak kecil dalam keadaan hangus terbakar
5) Sisa abu yang terbakar pada titik awal
6) 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berwarna putih,
Dirampas untuk dımusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00
(lima ribu rupiyah)
6. Analisis Penulis
Menurut penulis surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum telah
memenuhi syarat formal dan materill surat dakwaan sebagaimana di maksud
dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, yaitu harus memuat tanggal dan di tanda tangani
olch penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus
memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pıdana yang di
dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan
Penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersıfat cermat atau teliti
terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yan berlaku, agar

tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakıbatkan batalnya surat
dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tıdak berhasil di buktikan.
Dakwaan penuntut umum dı susun dengan bentuk kombınası dakwaan
alternatif subsideritas atau primer subsider, maka Majelis Hakim dapat memilih
mempertimbangkan dakwaan alternatif yang relevan dengan fakta-fakta yang
terungkap di persidangan dan dalam perkara atau fakta-fakta yang terungkap di
persidangan relevan untuk membuktıkan dakwaan alternatif kesatu.
Dakwaan dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum,
dalam dakwaan kesatu primer Pasal 340 KUHP maka masing-masing akan
dipertimbangkan tersendiri dan yang pertama-tama dipertimbangkan adalah pasal
340 KHUP yang berbunyi :
"Burang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu
menghilangkan

nyawa

orang

lain,

knrena

bersalah

melnkukan

pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara scumur hidup
atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun"
Berdasarkan bunyi Pasal 340 KHUP terscbut, maka bagian inti delik (bestanddeel
deliknya) atau unsur-unsur tidak pidananya adalah sebagai berikut:
1. Dengan sengaja.
2. Direncanakan lebih dahulu.3
3. Menghilangkan nyawa orang lain.
1. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" ini memiliki arti bahwa dalam
melakukan suatu perbuatan telah ada niat untuk melakukan kejahatan (mens rea)
yang didukung oleh suatu kesadaran nyata akan akibat yang ditimbulkan dari
perbuatan terscbut Niat tersebut semakin sempurna karena dalam perbuatan
persiapan dan perbuatan pelaksaannya tidak mendapat halangan atau kendala yang
berasal baik darı luar maupun dari dalam diri pelaku. Bahwa sengaja berarti
menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan
perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu
mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksı, keterangan terdakwa
dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang
terungkap dalam persidangan antara lain, bahwa menurut keterangan saksi M.
RASULI Als RASULI bin ABDULLAH rumah tangga terdakwa sering cekcok,
karena istri terdakwa atau (korban) Murtinı pernah datang kerumah saksı dan
menangis minta tolong saksı untuk diantar ke Pematang Lumut karena bertengkar
dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membuang anaknya yang
bernama Lamıya, hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa pada harı
jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sckitar jam 14 00 WIB istri kedua terdakwa
Murtini dan anaknya Lamiya pergi tanpa pamit ke daerah Pematang Lumut, dan
baru kembalı pada harı Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 15.00 WIB
Menimbang bahwa hari jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira jam 14 00
WIB terdakwa ada membeli bahanbakar minyak jeni pertalute sebanyak 4 (empat)
liter dari sakSı Abdul Aziz dan terdakwa letakan dıdapur belakang rumah

terdakwa, padahal terdakwa jarang / tidak pernah membeli bahan bakar dı toko
saksi Abdul Azız, hal inı sesuai dengan keterangan saksı Abdul Aziz.
Menimbang, bahwa setelah saksi Satria Eka Saputra Als Putra pulang,
terdakwa dıdalam rumah terdakwa memukul korban Sulastri als Murtinı Als Tika
dengan menggunakan benda keras, yang mengakibatkan Sulastrı als Murtini Als
Tika mengalamı retak pada tulang tengkorak bagian belakang kanan selanjudnya
terdakwa untuk menghilangkan jejak langsung menyiram bahan bakar minyak di
dalam ruamh terdakwa agar rumah terdakwa terbakar, hal ini sesuai dengan
keterangan saksı SUARMAN sebagai tetangga dekat yang mendengar si rumah
terdakwa seperti orang menyiram pada pukul 18 20, saksi SUSILOWATI yang
juga tetangga dekat terdakwa, sebelum magrib dari rumah terdakwa saksi
mendengar seperti siraman air, kemudian mencium bau be nsin dan mendengar
suara injakan kaki bolak balok darı arah dapur keruang tengah berulang-ulang.
Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan
tersebut dapat diketahui sebelum kebakaran terjadı ada pristiwa-pristiwa
pendahuluan yang merupakan petunjuk. Bahwa dalam pasal 188 KUHAP, alat
bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena
kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa
pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksı, surat dan
keterangan terdakwa.
Bahwa berdasarkan petunjuk tersebut dapat diketahui bahwa sebelum
terjadi pembunuhan tersebut terdakwa telah mempersiapkan segala sesuatunya,
antara lain dengan membeli pertalite sebanyak 4 (empat) liter dıwarung saksi

Abdul Azız yang disımpan oleh terdakwa didapur, kemudian saat koeban Sulastrı
als Murtini Als Tika datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa memukul
korban Sulastri als Murtini Als Tika dengan benda tumpul dan untuk menutupi
perbuatannya tersebut terdakwa menghidupkan lampu teplok yang berisı bahan
bakar minyak di dalam rumah dengan cara terdakwa meletakan lampu teplok
diatas kayu di dekat dindıng rumah terdakwa agar rumah terdakwa terbakar.
Bahwa dari fakta Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah sengaja
memukul korban Sulastri als Murtini Als Tika kemudian sengaja membakar
rumah terdakwa, dan perbuatan terdakwa dengan sengaja dan sadar karena tidak
sedang dalam keadaan gangguan jiwa, hal ini sesuai dengan bukti surat
keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et Repertum Psydhiatricum) Nomor S061/428/DINKES//RSJD-1 1/II/2020 tanggal 11 Februari 2020, yang di tanda
tangani oleh Dr Fatmawati, M Kes, Sp KJ. yang telah melakukan pemeriksaan
dalam observasi psikiater terhadap Kasnen alias Senen Bin Katijo dengan
kesimpulan berdasarkan dari berita acara pemeriksaan (BAP), wawancara dengan
menantu terperiksa, hasil pemeriksaan Psikiater dan observasi memeriksa fisık
dan memeriksa Pskologi dan pemeriksaan penunjang terhadap terperiksa saat ini
tıdak ditemukan tanda/ gejala ganguan jiwa yang nyata. Schingga terperiksa
dinyatakan saat imi tidak menderita gangguan jiwa. Dengan demikian unsur ini
telah terpenuhi.25
2. Unsur Direncanakan Terlebih Dahulu
3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain
25
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Yang dimaksud dengan direncanakan adalah ada waktu tenang untuk
dapat memikirkan cara yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan. Dalam
mentukan apakah ada rencana atau tidak, para penegak hukum melihat apakah ada
niat dalam perencanaan pembunuhan dengan perbuatan membunuhnya terjadi
jeda diantaranya untuk memikırkan, misalnya, dengan cara bagaimanakah
pembunuhan akan dilakukan. Membedakan pembunuhan (338 KUHP) dan
pembunuhan dırencanakan, dapat dilihat jika pembunuhan biasa itu dilakukan
seketika, sedangkan pembunuhan berencana, perbuatan menghilangkan nyawa
orang lain itu dilakukan setelah ada niat, kemudian mengatur rencana bagaimana
pembunuhan itu akan dılaksanakan dalam waktu luang yang dapat diperkirakan si
pelaku dapat berpikır dengan tenang.
Bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui sebelum adanya kebakaran
antara terdakwa dengan istrinya Murtini telah terjadi pertengkaran yang
mengakibatkan korban Murtinı pada hari jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira
jam 14 00 WIB istri kedua terdakwa Murtinı dan anaknya Lamiya pergi tanpa
pamit ke daerah Pematang Lumut, dan baru kembali pada harı minggu tanggal 13
Oktober sekitar jam 15.00 WIB Hal ini sesuai dengan keterangan saksi M Rusli
yang pernah diminta tolong oleh korban Murtini untuk mengantarnya ke
Pematang Lumut karena sering cekcok dengan terdakwa.
Pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa
ada membeli bahan bakar minyak jerniıs pertalite sebanyak 4 (empat) liter darı
saksı Abdul Azız dan terdakwa letakan di dapur belakang rumah terdakwa,
padahal terdakwa jarang/ tidak pernah membeli bahan bakar di toko saksı Abdul

Azız, hal ini sesuai dengan keterangan Abdul Azız kemudian jangka waktu Jum'at
tanggal 4 Oktober 2019 samapı dengan korban Murtini datang lagi kerumah
terdakwa pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019 merupakan waktu yang
cukup lama bagı terdakwa untuk berada dalam suasana tenang dan sudah ada
timbul kehendak dari terdakwa karena dia sudah membeli pertalite sebanyak 4
(empat) liter di rumah saksi Abdul Azis samapı dengan pelaksanaan kehendak
pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 Dengan pertimbangan tersebut di atas
Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah di penuhi.26
4. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain
Sebagai pakar menggunakan istilah "merampas jiwa orang lain". Setiap
perbutan yang dılakukan dengan sengaja untuk menghilangka/merampas jiwa
orang lain adalah pembunuhan.
Menimbang, bahwa menurut keterangan saksı M. RASULI Als RASULI
Bin ABDULLAH rumah tangga terdakwa sering terjadı cekcok karena istri
terdakwa (korban) Murtini pernah datang kerumah saksi menangis minta tolong
saksi untuk di antar ke Pematang Lumut karena bertengkar dengan terdakwa dan
terdakwa mengatakan akan membuang anaknya yang bernama Lamiya, hal ini
sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari jum'at tanggal 04 Oktober
2019 sekitar jam 14.00 WIB isteri kedua terdakwa Murtini dan anaknya Lamıya
pergi tanpa pamit kedaerah pematang lumut, dan baru kembalı pada harı Minggu
tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 15 00 WIB.
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Menimbang bahwa hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekitar jam 14 00
WIB terdakwa ada membeli bahan bakar mınyak jenis pertalite sebanya 4 (empät)
liter dari saksı Abdul Azız, dan terdakwa letakan dıdapur belakang rumah
terdakwa, padahal terdakwa jarang / tidak pernah membeli bahan bakar di toko
saksi Abdul Aziz, hal ini sesuai dengan keterangan saksı Abdul Azız. Menimbang
dari keterangan saksi Sumarwan dan saksi Susilowati yang rumahnya dekat
dengan rumah terdakwa, pada saat sebelum kebakaran dari dalam rumah terdakwa
terdengar seperti suara orang menyoram dan saksi mencium bau bensın kemudian
terdengar suara injakan bolak balik darı dapur keruamg tengah terdakwa.
Menimbang bahwa fakta hukum tersebut sesuai dengan keterangan saksi
M. Nur Hasbuan, Saksi Ade Candra serta di kuatkan oleh keterangan Ahlı dr M.
AINUR ROFIQ, Sp F M, MH yang menyebutkan bahwa kebakaran tıdak bısa
menyebabkan retakan tulang tengkorak bagian belakang kanan dan sebab retakan
Karena benda tumpul Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut majelis hakım
berpendapat bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dengan korban Sulastri als
Murtini Als Tika dilakukan dengan cara terdakwa memukul korban Sulastrı als
Murtini Als Tika dengan menggunakan benda keras, yang mengakibantakan
korban Sulastri als Murtini Als Tika mengalamı retak pada tulang tengkorak
bagian belakang kanan selanjudnya terdakwa untuk menghilangkan jejak dengan
menyiramkan bahan bakar minyak dıdalm rumah terdakwa agar rumah terdakwa
terbakar. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan
Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa denagn demikian harus

dınyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana
sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum yang diatur dan
diacam pidana dalam Pasal 340 KUHP Berdasarkan hasil analısı penulis, maka
penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana materill pada perkara ini
yaknı Pasal 340 KUHP telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang
berlaku.27
B. Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Hukum Terhadap Pelaku
Pembunuhan Berencana Terhadap Istri Dan Anak Kandung Di
Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.
1. Pertimbangan Hakim
Apabila proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim harus
mengambil keputusan yang tepat untuk menjatuhkan sanksi kepada terdakwa.
Untuk itu hakım di tuntut untuk melakukan menelaah terlebih dahulu tentang
kebenaran pristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada
dan di scrtai keyakınnya dengan menggunakan metode penafsıran; kontstruksi,
dan mempertimbangkan berbagai keadaan sosio kultural untuk memenuhı
kebutuhan masyarakat Setelah itu mempertimabngkan dan memberikan penilaian
atas pristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan
selanjundnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi
pidana terhadap perbuatan yang dilakukan Putusan apapun yang menjadi
pertimbangan dijatuhkannya suatu putusan.
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Hakım sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa
Penuntut Umum, keterangan saksı yang hadır dalam persidangan, keterangan
terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat di pidana, serta
hal-hal yang meringankan dan memberatkan Dalam amar putusan hakım
menyebutkan dan menjatuhkan snaksı berupa.
1. Menyatakan terdakwa KASNEN Als SENEN Bin KATIJO (Alm), telah
terbukti secara sah dan menyakınkan bersalah melakukan tindak pıdana
Pembunuhan Berencana,
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalanı oleh
terdakwa di kurangkan seluruhnya darı pidana yang diıjatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1) Amper meter rumah milik KASNEN dalam keadaan hangus terbakar,
2) Kasur dalam keadaan terbakar
3) Lempengan seng lampu teplok dalam keadaan hangus terbakar ,
4) Pecahan lampu teplok dalam keadaan hangus terbakar,
5) Sisa abu yang terbakar pada titik awal ,
6) 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berwarna putih
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan terdakwa KASNEN Alias SENEN Bin KATIJO (Alm)
membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lıma ribu rupiyah)

Dalam aspek normatıf, yang menjadi pertimbangan hakım dalam
menjatuhkan Putusan Perkara tersebut adalah:
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
keseluruhan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka
Terdakwa dengan demikian harus dinyatakan telah terbuktı secara sah dan
meyakınkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana"
sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum yang diatur dan
diancam pıdana dalam Pasal 340 KUHP,
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbuktı
maka terhadap dakwaan kesatu Subsidair atau Dakwaan Kedua atau Dakwaan
Ketiga tidak perlu dipertımabangkan lagı, menimbang bahwa oleh karena
terdakwa terbukti bersalah secara sah dan menyakınkan melakukan perbuatan
sebagamana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, maka terhadap terdakwa
harus dijatuhi pidana.
Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam
perundang-undangan kita, dikenal adanya azaz hukum yang menyatakan "tindak
pidana tanpa kesalahan" (geen straf Zonder schuld), bahwa dari ketentuan di atas
diisyratkan supaya orang yang melakukan suatu perbutan tersebut dapat dipidana
dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada
pertanggungjawaban pidan (criminal responbility)
Menimbang, bahwasepanjang pemeriksaan perkara ini, majelis hakım
tidak menemukan adnya alasan pembenar ataupun pemaaf pada dirı terdakwa
yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, olch karenanya Majelis

Hakım berekesımpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa
harus di pertanggungjawabkan kepadanya.
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum
mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4)
KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakım berpendapat cukup alasan
untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah
dijalanı terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. Menimbang, bahwa
supaya terdakwa tidak melarikan dırı, maka terdakwa perlu tetap dalam berada
dalam tahanan
Menimbang, bahwa terhadap baran buktı berupa:
1) Amper meter rumah milik KASNEN dalam keadaan hangus terbakar,
2) Kasur dalam keadaan terbakar;
3) Lempengan seng lampu teplok dalam keadaan hangus terbakar,
4) Pecahan lampu teplok dalam keadaan hangus terbakar,
5) Besi per ayunanan anak kecil dalam keadaan hangus terbakar,
6) Sisa abu yang terbakar pada titik awal
7) 1 (satu) buah jerigen ukuran S liter berwarna putih,
Barang bukti tersebut merupakan akibat dari suatu tindak pidana, maka
terhadap barang bukti tersebut harus dıramapas untuk dımusnahkan;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang
jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini,

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pıdana atas dırı terdakwa, maka
Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kaedah-kaedah yang
dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa
Kaedah-kaedah yang memberatkan;
1. Terdakwa tıdak mengakui perbuatannya,
2. Terdakwa tıdak menyesalı perbuatannya,
3. Terdakwa berbelit belit dalam persidangan;
4. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sadıs/keji,
5. Akibat dari pcrbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan koraban
meninggal dunia sebnyak 2 (dua) orang,
Kaedah-kaedah yang meringankan ;
Terdakwa belum pernah dipidana
2. Analisi Penulis
Penulis Pertimabangan hakım dalam menjatuhkan putusan harus
mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk
menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus
berpcdoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 184
KUHAP sebagai berikut.
"Hakım tıdak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alah bukti yang sah ia memperbolch
keyakınan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadı dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya."28
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Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan
pertimbangan Hakım pengadılan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur
dan syarat pidananya Terdakwa. Hal ini didasarkan adanya keterkaitan antara
keterangan para saksı, Terdakwa, dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum saat pemeriksaan dalam persidangan. Dihubungkan satu dengan
yang lainnya maka diprolch fakta-fakta hukum yang terungkap dalam
persidangan, dan berdasrkan fakta-fakta itulah majelis hakim menjadikannya
sebagai dasar untuk membahas/mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari pasal
yang dıdakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dıri terdakwa.
Terkait dengan putusan No 28/Pid B/2020/PN Tjt yang telah diuraikan
diatas, majelis hakım yang memutus perkara tersebut telah mempertimbangkan
semua hal yang terkait dengan putusan tersebut, baik pertimbangan-pertimbangan
yang bersifat yuris maupun non-yuridis. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan
Negeri Tanjung Jabung Timur menyatakan dalam amar putusannya bahwa
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakınkan melakukan tindak pidana
"Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"
Selain dari pada aspek normatıf tersebut, dari hasil wawancara dengan
Hakım Ketua, RAIS TARODJI, SH,MH yang memutus perkara tersebut beliau
membenarkan mengenai isi dari putusan tersebut Menurut penjatuhan sanksi
pidana mengenai pembunuhan yang di jatuhkan pasal 340 KUHP tentang
pembunuhan berencana. Sudah tepat karena perbuatan tersebut dari keterangan

saksi dan terdakwa dapat ditemukan indeksı kekerasan yang menyebabkan
kematian.
Melihat hal tersebut, penulis sepndapat dengan Majelis Hakim, penulis
beranggapan semua unsur dalam pasal yang di dakwakan telah terbukti dan
terdakwa KASNEN Alias SENEN Bin KATIJO (Alm) terbukti secara sah dan
meyakınkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh
penuntut umum dalam dakwaanya.29
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai
berikut:
1. Penerapan hukum pidana materill terhadap kasus pembunuhan berencana
yang dilakukan oleh anak, penerapan ketentuan pidana pada perkara ini
yaknı pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik
keterangan para saksı, keterangan ahli dan keterangan terdakwa di anggap
sehat jasmanı dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga ip
anggap mampu mempertanggungawabkan perbuantannya.
2. Pertimbangan hakım sebelum menjatuhkan putusan dalam putusan No
28/Pid B/2020/PN Tjt menurut penulis sudah sesuai dengan sesuai aturan
hukum yang berlaku seperti yang di paparkan oleh penulis sebelumnya,
yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat buktı yang digunakan
hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian
mempertimbangkan tentang pertanggungjwaban pidana, dalam hal ini
majelis hakım berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai
bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Ada unsur
melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.
B. Saran
Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubung dengan penulisan
skripsi ini, sebagai berikut:
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1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat
dakwaa, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk
menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang
dihadapkan di muk apersidangan, selain itu, juga harus mempunyai
pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum
secara formil, melainkan juga hukum secara materiil agar tidak salah
dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang
didakwakan
2. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim sepatutnya
betul-betul mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan
dan juga hati nuranınya, tıdak hanya mempertimbangkan hal-hal yang
memberatkan akan tetapi juga hal-hal yang meringankan terdakwa
sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul memberikan keadılan,
kemanfaatan dan juga kepastian hukum.
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