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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi yang 

membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang timbul 

adalah semakin maju dan makmur kondisi ekonomi, sosial maupun politiknya, 

sedang dampak negatif yang timbul antara lain adanya kesenjangan dalam 

masyarakat, terutama kesenjangan sosial. Hal tersebut dapat menimbulkan 

rasa iri atau dengki yang mengakibatkan adanya keinginan untuk memperkecil 

kesenjangan. Apabila dalam usahanya ia tidak mampu, maka orang cenderung 

melakukanya dengan jalan pintas yaitu melalui kejahatan seperti mencuri atau 

merampok. 

Meskipun kejahatan selalu ada dalam masyarakat, tetapi dapat 

dilakukan upaya pencegahan, sehingga tingkat kejahatan dapat ditekan. Upaya 

pencegahan itu sendiri sebaiknya dimulai dari kelompok yang paling kecil 

yaitu keluarga. Dalam keluarga dengan memberi pendidikan yang baik, 

memberi kasih sayang, belajar untuk saling menghormati dan menghargai, 

serta menjaga ketenangan atau keharmonisan dalam keluarga  sehingga 

seseorang dalam keluarga itu akan merasa aman dan terlindungi serta 

kebutuhannya terpenuhi, maka ia mungkin tidak akan mencoba melakukan 

kejahatan. 



 

 

 

 Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat dengan hubungan 

kekerabatan yang sangat erat atau dekat. Dan keluarga juga merupakan 

kelompok orang-orang yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, 

darah, maupun adopsi, yang membentuk satu rumah tangga, berinteraksi dan 

berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dan melalui perannya sendiri 

sebagai anggota keluarga dan mempertahankan kebudayaan masyarakat yang 

bersifat umum atuapun mengembangkannya sendiri.1 

Dalam suatu keluarga sudah sepantasnya antara anggota keluarga 

saling menghormati, menyayangi, menghargai dan saling melindungi, karena 

ada ikatan lahir batin yang kuat antara sesama anggota keluarga. Sehingga 

sangat tidak mungkin apabila antara anggota keluarga timbul suatu perasaan 

benci, dendam dan lain-lain yang hanya karena perasaan-perasaan tersebut 

timbul keinginan untuk menyakiti orang yang sangat dicintai. Kejahatan 

dalam keluarga banyak sekali bentuknya, salah satunya adalah tindak pidana 

pembunuhan. 

Seperti contoh kasus yang terjadi di binjai, sumatera utara, seorang 

anak membunuh ayahnya sendiri. Seorang ayah biasanya merupakan figur 

yang patut diteladani bagi keluarganya. Namun peristiwa pembunuhan yang 

terjadi di Binjai, Sumatera Utara ini seakan mengingkari hal itu. Seorang 

pemuda membunuh ayah kandungnya karena menganggap korban justru 

merupakan biang keributan dalam keluarga. Kronologisnya siang hari suasana 

Desa Lima, Kecamatan Sing Une, Kabupaten Binjai, Sumatera Utara, Rabu 18 

                                                            
1 Internet http://www.scribd.com/doc/16896345/Keluarga‐Dan‐Kontrol‐Sosial 



 

 

 

Juni 2003, ramai tidak seperti biasanya. Warga Desa Lima gempar karena 

terjadinya peristiwa pembunuhan yang menimpa salah seorang warga mereka 

bernama Saring. Saring sang korban ditemukan tewas tidak jauh dari 

rumahnya. Kondisi korban saat itu sangat mengenaskan, lehernya nyaris putus 

sementara kepalanya mengeluarkan darah. Dibagian tubuhnya juga terdapat 

sejumlah luka bancokan dari senjata tajam. Sejumlah saksi mata menyatakan, 

Saring tewas ditangan anaknya sendiri yang bernama AMR. AMR yang masih 

berusia 17 tahun, ternyata tidak melarikan diri setelah menghabisi nyawa 

ayahnya. AMR lalu diamankan di Mapolres Binjai untuk dimintai keterangan. 

Kepada petugas, AMR mengaku melakukan perbuatannya karena merasa 

sudah tidak tahan atas perlakuan ayahnya, yang kerap menyiksa ibu dan adik-

adiknya tanpa alasan yang jelas.2 

Ada lagi kasus pembunuhan seorang ayah tega membunuh anaknya 

sendiri Seperti dialami Roni, 7, nyawanya direnggut paksa oleh sang ayah tiri, 

TY, 23, dengan menjerat serta mengantung leher bocah yang baru duduk di 

kelas 1 SD tersebut dengan seutas tali di teras depan rumahnya Gang Keluarga 

Jalan Adi Sucipto, Sabtu (13/7/2002) sekitar pukul 18.30. Prilaku sadis 

tersebut pun dilakukan dengan alasan yang tidak begitu kuat, hanya 

disebabkan sikap membandel Roni yang tidak mau sekolah, sering ngompol 

dan cemburu terhadap istri yang lebih memperhatikan anak tirinya dibanding 

anak dari hasil buah kasih mereka berdua. Belum reda kasus pembunuhan 

yang dilakukan TY terhadap Roni, kini muncul kasus serupa dan lebih kejam 

lagi di Kecamatan Kakap. Seorang ayah kandung tega melenyapkan nyawa 

                                                            
2 Internet http://www.indosiar.com/ragam/40718/anak-tewaskan-ayah-kandungnya 



 

 

 

anaknya yang baru berumur dua tahun. Hanya akibat kerasukan mimpi ingin 

kaya, Mu, 35, meneggelamkan anaknya, Eko, 2, ke sungai hingga tewas. 

Mayatnya pun disimpan di rawa-rawa belakang rumahnya di Desa Sepok Laut 

pada Senin (22/7/2002) sekitar pukul 17.00.3 

Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga biasanya bersifat 

konfliktual dan akumulatif, artinya adanya konflik besar atau kecil yang 

berkepanjangan dalam keluarga dan terakumulasi sehingga menimbulkan rasa 

marah, dendam atau sakit hati jika terpicu oleh hal-hal yang sepele atau 

sederhana.4 

Dalam hal ini pembunuhan diatur dalam Bab XIX Buku II pasal 338-

3505 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan disini bermacam-

                                                            
3Internet  http://www.silaban.net/2002/07/28/menilik-kasus-pembunuhan-orang-tua-terhadap-
anak/ 
4  J.E. Sahetapy. 1982. Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap 

Pembunuhan Berencana. Jakarta: CV. Rajawali. Hal 32. 
5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
Pasal 338 : “barang siapa dengan sengaja merapas nyawa orang lain, diancam, karena 

pembunuhan, dengan pidana paling lama lima belas tahun” 
Pasal 339 : “pembunuhan yang diikuti, disertai atau dilakukan dengan maksud untuk 

mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri 
sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal  terta tangkap tangan, ataupun 
untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, 
diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling 
lama dua puluh tahun” 

Pasal  340  :  “barang siapa sengaja  dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang 
lain, diancam, karena membunuh dengan rencana (moord), dengan pidana mati 
atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua 
puluh tahun” 

Pasal 341 : “seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat 
anak,dilahirkan atau ridaka lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa 
anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling 
lama tujuh tahun” 

Pasal 342 :   “seorang ibu yang melaksanakan niat yang ditentukan karena takut kan ketahuan 
bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama 
kemudian merampas anaknya, diancam, karena melakukan pemunuhan anak 
sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” 

Pasal 343  :   “kejahatan yang diterangkan pada pasal 341 dan 342 dipandang, bai orang lain 
yang  turut serta melakukan, sebagai pembunuh atau pembunuh dengan rencana” 



 

 

 

macam antara lain pembunuhan biasa, pembunuhan terkualifikasi, 

pembunuhan berencana ( moord ), pembunuhan bayi, pembunuhan atas 

permintaan korban, penganjuran dan pertolongan bunuh diri dan penguguran 

kandungan. 

 Kejahatan pembunuhan ini juga diatur dalam Undang-Undang No 

23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), 

walaupun hanya sebatas pada kejadian-kejadian kekerasan, termasuk 

pembunuhan terhadap anggota keluarga yang tinggal di rumah yang sama, 

diatur dalam pasal 44 ayat (4) yaitu matinya korban, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak 

Rp 45.000.000,-00 (empat puluh lima juta rupiah), undang-undang 

kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa ditujukan terhadap mereka yang 

                                                                                                                                                                   
Pasal 344  :   “barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang 

jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara 
paling lama dua belas tahun” 

Pasal 345 :   “barang siapa sengaja mendorong orang lain utuk bunuh diri, menolongnya 
dalam perbuatan itu atau memberi sarana padanya untuk itu, diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri” 

Pasal 346 :    “seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya  
atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun” 

Pasal 347 :    (1)”barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan 
seseorang tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 
dua belas tahun” 

  (2)”jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana 
penjara paling lama lima belastahun” 

Pasal 348 :   (1) ”barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan 
seseorang  wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima belas tahun enam bulan” 

      (2) “jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan 
pidana penjara paling lama tujuh tahun” 

Pasal 349  :   “jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu kejahatan yang tersebut pasal 
346, atau pun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang 
diterangkan dalamj pasal 347 dan 348, makapidana yang dintentukan dalam pasal 
itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan 
pencarian dalam mana kejahatan dilakukan” 

Pasal 350  :   “dalam pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, 
atua karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 344, 347, dapat 
dijatuhkan pencabutan hak tersebut pasal 35 no. 1-5” 

 



 

 

 

tidak hidup dalam satu rumah walaupun mereka ada hubungan keluarga. 

Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga kebanyakan 

merupakan pembunuhan dengan perencanaan (pembunuhan berencana), 

karena si pembunuh mengetahui betul keadaan atau gerak-gerik korban. 

Sehingga si pembunuh dengan mudah membuat rencana sebagai awal untuk 

melakukan kejahatan itu. 

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah suatu 

perbuatan yang keji, karena si pelaku tega membunuh orang yang telah 

menyayangi dan disayanginya. Kebanyakan kasus-kasus tersebut dilakukan 

dengan alasan yang sederhana seperti cemburu, masalah warisan, 

keinginannya tidak terpenuhi, selingkuh dan lain-lain, yang sebenarnya 

alasan-alasan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. 

Maka tugas hakim dalam memberikan keadilan melalui putusan-

putusannya tentu saja harus bersifat obyektif. Dan hakim dalam menjalankan 

tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

masyarakat dan juga kepada negara. Oleh karena itu hakim dalam mengambil 

keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada 

dan didukung oleh alat bukti yang kuat, sehingga putusannya nanti dapat 

memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis dalam rangka menyusun 

penulisan hukum sebagai syarat guna menyelesaikan progam kesarjanaan pada 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta memilih judul :        



 

 

 

“Komparasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan 

Berencana Yang Dilakukan Oleh Angota Keluarga Dan Bukan Anggota 

Keluarga  ( Studi  Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali ) 

B.  Pembatasan Masalah 

Mengingat akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis 

maka dalam penelitian ini, penulis membuat batasan permasalahan, dengan 

harapan apa yang hendak diteliti dapat mengena pada sasaran yang akan 

dicapai. Maka pembatasan masalah ini dapat ditentukan, yaitu mengenai 

komparasi unsur-unsur pemidanaan dalam putusan Pengadilan Negeri 

Boyolali terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang 

dilakukan oleh anggota keluarga dan bukan anggota keluarga. 

C.  Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana komparasi 

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang 

dilakukan oleh anggota keluarga dan bukan anggota keluarga? 

D.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Obyektif 

Mendapatkan gambaran secara umum tentang komparasi unsur-unsur 

pemidanaan (penjatuhan pidana) oleh hakim terhadap terdakwa kasus 

pembunuhan berencana anggota keluarga dan bukan anggota keluarga. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 



 

 

 

b. Sebagai cara untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang telah 

diperoleh selama menempuh kuliah. 

E.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 

pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya. 

b. Memberikan masukan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri dalam 

bidang hukum umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Mengetahui gambaran tentang komparasi unsur-unsur yang menjadi 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa 

kasus pembunuhan berencana anggota keluarga dan bukan anggota 

keluarga. 

b. Mengetahui komparasi pertimbangan putusan hakim dalam kasus 

pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota keluarga dan 

bukan anggota keluarga. 

F.  Landasan Teori 

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) eks WvS Belanda 

(wetbock van strafrecht voor Nederlandsch Indie) hanya memberikan istilah 

tindak pidana yaitu strafbaar feit dan delict. Kedua istilah tersebut 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebagaimana dikenal dalam kajian 

hukum pidana dan peraturan perundang-undangan dengan istilah-istilah yang 



 

 

 

beragam, seperti perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan-

perbuatan yang dapat dikenakan hukum.6 

 Pidana dalam hukum pidana adalah salah satu alat dan bukan tujuan 

dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakn tiada lain adalah berupa 

penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. 

Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana di samping 

bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan 

Negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat 

untuk melanggar hukum pidana. 

Berkaitan dengan hal itu H.I. Packer yang dikutip Barda Nawawi Arief 

menyatakan sebagai berikut.7 

1. Sanksi pidana sangatlah penting diperlukan, karena kita tidak dapat 
hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (The 
Criminal sanction is dispensable : We could not now or in the 
foresseable future, get along without it); 

2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang 
kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar 
dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. 
(Thecriminal sanction is the best available divice we have for dealing 
with gross and immediate harms ang threats of harm); 

3. Sanksi pidana merupakan “penjamin utama/terbaik” dan suatu ketika 
merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia 
merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat, 
manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara 
sembarangan dan secara paksa. (The criminal sanction is at once prime 
guarantor and prime theatener of human freedom, used providently 
and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it 
is theatener). 
 

                                                            
6 Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana.  Surakarta. FH-

UMS. Hlm. 113. 
7 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Bandung 
Alumni.. Hal 19 



 

 

 

 Secara logis-rasional dalam proses penyelesaian kasus-kasus hukum, 

setiap kasus akan dipertimbangkan berdasarkan kerangka logika yang umum 

serta yang khusus. Dengan kerangka logika yang umum dimaksudkan bahwa 

hukum (pidana) memiliki kerangka yang jelas sebagai premise mayor dalam 

menghadapi kasus-kasus kongkrit. Adapun kerangka logika yang khusus ialah 

struktur logis dari masing-masing kasus dan bersifat spesifik, yang dalam 

proses silogisme merupakan premis minor. Adapun kerangka logika kasus 

yang khusus tersebut berpangkal pada aksioma filsafati, bahwa secara universal 

tiada dua hal (fakta) yang identik sama. 

 Dalam kontek penegakan hukum dapat diterjemahkan  bahwa tiada 

dua kasus yang identik sama, sehingga setiap kasus harus dipertimbangkan 

sesuai dengan karakteristik masing-masing kasus. Dengan demikian dalam 

mekanisme operasionalnya, masing-masing kasus akan diselesaikan secara 

kontekstual. Berdasarkan kerangka berpikir demikian maka terjadilah 

disparitas pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajaran sebagai realitas 

yang terjadi secara alamiah. 

 Dengan memperhatikan kerangka dasar silogisme proses penyelesaian 

suatu kasus hukum (pidana), maka ternyata bahwa keputusan yang dihasilkan 

atas suatu hukum merupakan resultante dari sejumlah foktor yang berpengaruh 

pada proses penyelesaian suatu perkara. Dalam hal ini, Soejono Soekamto8 

menyebutkan lima foktor yang memberikan pengaruh pada mekanisme 

penegakan hukum. Pertama, foktor hukumnya sendiri. Kedua, foktor penegak 

                                                            
8 Soejono Soekamto. 1983. Foktor-foktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: 

Rajawali. Hal 4, 5 



 

 

 

hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Ketiga, 

faktor sarana  atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat, 

foktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. Kelima, foktor kebudayaan, yakni hasil karya cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

 Sementara itu Satjipto Raharjo membagi berbagai unsur yang 

mempengaruhi penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatanya pada 

proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriketeria 

kedekatan tersebut, maka Satjipto Raharjo melihat tiga unsur utama yang 

terlihat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuat undang-

undang seperti legislative. Kedua, unsur penegakan hukum seperti polisi. Dan 

ketiga unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga Negara dan sosial.9 

 Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh 

dilakukan, serta beroperasi melalui orang yang memperhatikan batas antara 

perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum. Sasaran 

hukum yang hendak dituju bukan saja kepada orang yang nyata-nyata berbuat 

melawan hukum melainkan juga perbuatan melawan hukum yang mungkin 

akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut 

hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu 

bentuk penegakan hukum.10 

                                                            
9 Satjipta Rahardjo. 1983. Masalah Penegakan Hukum, Bandung : Sinar Baru hal 23,24 
10 M. Yahya Harahap. 1995. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta : Sinar 

Grafika. Hlm. 115. 



 

 

 

 Salah satunya adalah pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang 

dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, 

dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang 

akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya 

terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya.11 

 Pembunuhan berencana yang dilakukan bukan terhadap anggota 

keluarga biasanya bertujuan untuk kepentingan komersil atau untuk 

kepentingan si pembunuh itu sendiri, antara lain adanya suatu dendam dan 

berencana untuk mengakhiri nyawa si korban bisa juga pelaku di bayar untuk 

melakukan suatu tindakan pembunuhan tersebut karna alasan tertentu. Selain 

itu pembunuhan berencana juga bisa terjadi dalam linkungan keluarga, dan 

biasanya hanya terbentur dengan masalah-masalah intern keluarga, masalah-

masalah itu antara lain adalah mengenai warisan, perselingkuhan, 

kecemburuan, yang pada dasarnya adalah masalah ketidak harmonisan dalam 

suatu keluarga yang seharusnya dapat siaselesaikan dengan dibicarakan secara 

baik-baik sehingga tak akan ada suatu kasus mengenai seorang anak 

membunuh ayahnya sendiri atau malah sebaliknya seorang ayah membunuh 

anaknya sendiri, karna semestinya di dalam keluarga seharusnya seseorang 

dapat merasakan aman dan nyaman.  

 Untuk itu diharapkan para hakim bisa lebih jeli dan mendalami dalam 

menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap 

anggota keluarga dan bukan anggota keluarga, agar ada kemaksimalan pidana 

                                                            
11 Djoko Prakosa. Nurwachid. 1984. Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas 
Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm. 34 



 

 

 

yang akan diberikan para pelaku pembunuhan berencana tersebut, dan supaya 

memenuhi keadilan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan juga 

kepada negara. 

G. Metode Penelitian 

    Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk dapat 

membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan,12 atau cara 

kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dari obyek yang 

menjadi sasaran dari peneliti untuk memecahkan masalah 

    Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten dalam 

penelitian hukum, suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemiliran tertentu dengan jalan menganalisanya.13 

1. Metode Pendekatan 

 Metode pendekatan yang diterapkan adalah penelitian yuridis empiris 

suatu pendekatan yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang 

hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah. Dengan demikian, 

diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.14 

 Jadi penelitian yuridis empiris15 disebut juga studi hukum terhadap 

norma/aturan (law in books) dan dalam aksi/tindakan (Law in Action), 

                                                            
12 Hilman Hadikusuma 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandar 

Lampung : Mandar Maju. Hlm. 58. 
13 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono. 2004. Metode Penelitian Hukum. FH. UMS. 
Surakarta : hal 3 
14 J. Supranto. 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm. 1. 
15 Penelitian empiris ialah sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat 
hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hilman 



 

 

 

yang dalam penelitian ini ingin dikaji tentang bagaimana komparasi 

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang 

dilakukan terhadap anggota keluarga dan bukan anggota keluarga. 

2. Jenis penelitian 

  Dalam penelitian ini penulis mengunakan jenis penelitian deskriptif16, 

Melalui penelitian deskriptif ini daiharapkan masalah tentang penerapan 

putusan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan 

oleh anggota keluarga dan bukan anggota keluarga dalam proses peradilan 

pidana di Boyolali dapat digambarkan secara jelas, lengkap dan mendalam 

baik yang menyangkut aspek yuridis maupun empirisnya. 

3. Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kota Boyolali, yaitu di 

Pengadilan Negeri Boyolali. Pemilihan lokasi ini dipertimbangkan karena 

institusi tersebut memiliki data yang penulis butuhkan guna menulis dan 

menyusun skripsi. Selain itu instansi tersebut telah memberikan ijin 

kepada penulis, bila hendak mengumpulkan data guna untuk penyusunan 

skripsi ini. 

4. Sumber Data 

a. Data primer yaitu data yang didapat dari sumber-sumber primer yang 

berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari 

                                                                                                                                                                   
Hadikusuma. 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Lampung : 
Mandar Maju. Hlm. 61. 
16 Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 
manusia. keadaan dan gejala-gejala lainya. Lihat Soejono Soekanto. 1984. Metode Penelitian 
Hukum. Jakarta : UII Pres. Hal 10 
 



 

 

 

sumber data dalam hal ini adalah hakim dari pengadilan negeri 

Boyolali. 

b. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari 

lapangan namun diperoleh dari studi pustaka yang meliputi bahan 

dokumentasi, tulisan ilmiah dan berbagai sumber tulisan yang lainya, 

menurut Soerjono Soekanto, mengikatnya data sekunder ini dibagi 

menjadi 3, yaitu : 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, seperti : KUHP, Undang-undang 

Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-

undang nomor 1 tahun 1974 tantang perkawinan, undang-undang 

no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah 

tangga, dan lain-lain. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi 

sebagai penjelas dari bahan hukum primer, yaitu terdiri dari: buku-

buku hasil karya ahli hukum yang berkaitan dengan tema 

penelitian, putusan pengadilan, berkas-berkas perkara, dll. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan pendukung atau 

pelengkap, seperti: kamus, ensiklopedi hukum, dan sarana-sarana 

pendukung lainnya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

 a.  Penelitian Kepustakaan (Library Research) 



 

 

 

 Yaitu merupakan cara pengumpulan data secara tertulis, studi 

kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari 

beraneka ragam buku berdasarkan data yang dicari, peraturan 

perundang-undangan, literature, majalah, Koran, jurnal dan dokumen 

resmi yang terkait dengan permasalahan pembunuhan yang dilakukan 

oleh anggota keluarga dan bukan anggota keluarga. 

 b.  Wawancara (Interview) 

  Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan mengajukan 

pertanyaan kepada responden secara lisan agar pertanyaan dapat 

berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Untuk 

penelitian ini wawancara dilakukan terhadap responden yaitu pejabat 

pengadilan negeri yaitu hakim. 

6. Analisis Data 

  “Analisis data didasarkan atas metode penelitian yang digunakan 

yakni kualitatif komparatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu tata cara 

penelitian yang menghsilkan data deskriptif analisis, yaitu yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya 

yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”.17 

Teknik komparatif dilakukan mengetahui perbandingan (persamaan dan 

perbedaan) dalam pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan berencana 

terhadap anggota keluarga dan bukan anggota keluarga. 

 

                                                            
17 Soejono Soekanto.  loc Cit. hal 250. 



 

 

 

H. Sistematika Skripsi 

 Pembahasan secara terperinci dalam penulisan skripsi akan tertuang 

dalam empat (4) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. 

  Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistimatika skripsi. 

  Tinjauan pustaka menguraikan tentang tinjauan umum tentang 

tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana, tinjauan umum 

mengenai sistem peradilan pidana, tinjauan umum mengenai kewenangan 

hakim, tinjauan mengenai putusan pengadilan. 

  Hasil penelitian menguraikan sekilas tentang deskripsi tipologi 

kota Boyolali, pembahasan komparasi pemidanaan pembunuhan yang 

dilakukan oleh anggota keluarga dan bukan anggota keluarga. Yang terbagi 

menjadi unsur-unsur tindak pidana, jenis tindak pidana, pertimbangan hakim 

mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, ancaman 

dan sanksi pidana.  

  Penutup, berisi antara lain kesimpulan dan saran. 

 


