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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang 

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksanaan 

kekuasaan keHakiman dilingkungan peradilan umum. Dalam fungsinya 

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya sebagai peradilan umum yang 

hanya menangani perkara perdata dan pidana tetapi juga memiliki 

pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan peradilan umum. 

Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu 

Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Tugas pokok 

Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut
62

: 

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai 

dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya. 

Pengadilan Negeri Semarang beralamat di Jalan Siliwangi No. 512, 

Semarang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan masuk kedalam wilayah 

hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Semarang memiliki luas kurang lebih 371,52 km² yang terdiri dari 16 (enam 

belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan. 
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Pengadilan Negeri Semarang dalam menjalankan tugasnya memegang 

teguh visi dan misi yang dimilikinya. Visinya ialah “mengutamakan 

pelayanan publik di bidang pelayanan hukum dan keadilan berintegritas 

dalam rangka menuju akreditas”; sedangkan Misinya ialah ”mengoptimalkan 

pelayanan publik di bidang pelayanan hukum dan keadilan di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Semarang”
63

. 

Gambar 3.1. Pengadilan Negeri Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Gambar diambil pada hari Selasa tanggal 27 Februari 

2018. 
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Berikut adalah gambar struktur organisasi di Pengadilan Negeri 

Semarang yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2015: 

Gambar 3.2. 

Struktur Pengadilan Negeri Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: http://www.pn-

semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Ite

mid=53&lang=id 

 

Keterangan Gambar  
64

: 

1. Ketua Pengadilan, bertugas :  
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a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi 

keuangan rutin/pembangunan. 

b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan 

memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para 

Hakim maupun seluruh karyawan. 

c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan 

pengawasan atas  : 

1) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim 

dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah 

hukumnya. 

2) Masalah-masalah yang timbul. 

3) Masalah tingkah laku/ perbuatan Hakim, pejabat Kepaniteraan 

Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya. 

4) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk 

diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung. 

d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk 

membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, 

berita acara serta berkas perkara. 

e. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau 

tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara 

secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara) 

2. Wakil Ketua Pengadilan, bertugas : 
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a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan 

jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 

b. Mewakili ketua bila berhalangan. 

c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua. 

d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan 

tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan 

yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada 

ketua. 

3. Hakim, bertugas:  

a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas 

Kekuasaan KeHakiman. Tugas utama Hakim adalah menerima, 

memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang 

diajukan kepadanya. 

b. Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari 

keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan 

danrintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan 

biaya ringan. 

4. Panitera, bertugas: 

a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan. 

b. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda 

harus menyelenggarakan administrasi secara cerrnat mengenai 

jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan. 
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c. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, 

dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, 

surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di 

Kepaniteraan. 

d. Membuat salinan putusan. 

e. Menerima dan mengirimkan berkas perkara. 

f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan 

oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. 

5. Wakil Panitera, bertugas: 

a. Membantu pimpinan  Pengadilan dalam membuat program kerja 

jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta 

pengorganisasiannya. 

b. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan 

tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik. 

c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan . 

d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya. 

6. Panitera Muda, bertugas: 

a. Membantu pimpinan  Pengadilan dalam membuat program kerja 

jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta 

pengorganisasiannya. 

b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara 

dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. 
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7. Panitera Pengganti, bertugas: 

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan 

pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada 

Panitera Muda yang bersangkutan. 

8. Sekretaris, bertugas: 

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi 

Umum Pengadilan 

9. Wakil Sekretaris, bertugas : 

Membantu tugas pokok Sekretaris. 

10. Kepala sub Bagian Umum, bertugas : 

a. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan. 

b. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara 

11. Kepala sub Bagian Keuangan, bertugas: 

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan 

Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang 

menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan 

12. Kepala sub Bagian Kepegawaian: 

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur 

pembantu Sekretaris yang : 

a. Menangani keluar masuknya pegawai 

b. Menangani pensiun pegawai 

c. Menangani kenaikan pangkat pegawai 

d. Menangani gaji pegawai 
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e. Menangani mutasi pegawai 

f. Menangani tanda kehormatan 

g. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll 

B. Faktor-Faktor yang Menimbulkan Adanya Disparitas Pemidanaan 

dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri 

Semarang 

Pemidanaan merupakan salah satu pokok yang terjadi di dalam hukum 

pidana dan penerapannya merupakan salah satu sistem penyelenggaraan 

hukum secara pidana. Disparitas terjadi karena adanya penjatuhan sanksi 

pidana yang berbeda oleh Hakim terhadap tindak pidana yang sejenis yang 

dilakukan oleh pelaku tindak pidana
65

. Hal ini dapat dikatakan bahwa seorang 

Hakim dapat menjadi penentu timbulnya disparitas pemidanaan. 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-

faktor yang menimbulkan adanya disparitas pemidanaan dalam kasus tindak 

pidana pembunuhan, berikut akan dipaparkan kasus posisi pada Putusan 

Nomor 498/Pid.B/2016/PN.Smg dan Nomor  600/Pid.B/2016/PN.Smg: 

1. Kasus Posisi untuk Kasus 1  

Studi kasus dilakukan terhadap putusan nomor : 498/Pid.B/2016/PN.Smg 

Identitas Terdakwa 

Nama Lengkap : IMAM TAUFIK Als TAUFIK Bin ZAENURI 

Tempat Lahir   : Semarang 

Umur/Tanggal Lahir  : 31 Tahun/ 16 Mei 1984 
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Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Kebangsaan/   : Indonesia 

Kewarganegaraan 

Tempat Tinggal : Wonosari RT. 03 Kelurahan Wonosari, 

Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 

Agama  : Islam   

Pekerjaan    : Swasta 

Pendidikan   : SD 

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

Menuntut 

1. Menyatakan Terdakwa IMAM TAUFIK Als TAUFIK Bin ZAENURI 

terbukti secara sah dan meyakinkan menuntut hukum bersalah melakukan 

tindak pidana “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM TAUFIK Als TAUFIK 

Bin ZAENURI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi 

dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan masa penahanan yang 

telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap di tahan. 

3. Menyatakan barang bukti berupa :  

- 1 (satu) buah pisau sangkur panjang kurang lebih 30 Cm 

- 1 (satu) buah kaos milik korban warna hijau bertuliskan WANI SATOE 

NYALI 

- 1 (satu) buah celana dalam biru dengan noda darah 
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- 1 (satu) buah bambu dengan panjang ± 1 Meter 

Dirampas untuk dimusnahkan 

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 

2000,00 (Dua Ribu Rupiah). 

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum 

Terdakwa mengajukan pembelaan tertuang dalam surat tanggal 4 Oktober 

2016 pada pokoknya mengajukan permohonan keringaan pidana karena 

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; 

Menimbang bahwa secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap 

pada tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap 

pada permohonannya; 

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena 

didakwa dengan dakwaan tertuang dalam surat dakwaan tanggal 27 Juni 

2016 berisi sebagai berikut : 

KESATU PRIMAIR : 

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira 

Jam 17.30 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan April 

tahun 2016 bertempat di Jl. Ronggowarsito (dekat perlintasan rel KA) Kel. 

Tanjung mas Kec. Semarang Utara Kota Semarang atau setidak-tidaknya 

di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 

Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, 

dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa 

orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana terhadap 
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seseorang yang bernama PURNOMO NUGROHO (korban), yang 

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

- Awalnya pada waktu sekitar jam 17:00 WIB terdakwa yang 

sedang berada di kamar kosnya didatangi oleh PURNOMO 

NUGROHO dan langsung menghampiri terdakwa untuk 

meminta obat trihex dengan mengatakan “PIK AKU KEI 

OBATE” (PIK SAYA KASIH OBATNYA) kemudian 

terdakwa menjawab “KULO MBOTEN GADAH” (SAYA 

TIDAK PUNYA), mendengar jawaban tersebut korban 

langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan 

mengepal dan mengenai bibir bagian atas terdakwa hingga 

terjatuh selanjutnya terdakwa emosi dan langsung masuk ke 

dalam kamar kosnya untuk mengambil pisau sangkur 

selanjutnya terdakwa keluar kamar dan mengejar korban 

kemudian korban lari ke arah jalan raya namun sempat jatuh ke 

dalam selokan depan kamar kos terdakwa dan mengambil 1 

(satu) batang bambu dan korban memukulkan 1 (satu) batang 

bambu tersebut ke arah kepala terdakwa kemudian melempar 

bambu tersebut ke arah terdakwa selanjutnya terdakwa terus 

mengejar korban hingga korban meminta tolong kepada 

temannya yaitu RUDI, selanjutnya RUDI mengambil 1 (satu) 

batang bambu dan mengejar terdakwa kemudian bambu 

tersebut mengenai kepala terdakwa dan terdakwa berbalik 
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mengejar RUDI selanjutnya RUDI lari dan terjatuh ke sungai 

sebelah barat rel kereta api. Melihat RUDI terjatuh selanjutnya 

terdakwa kembali mengejar korban hingga korban terjatuh di 

atas rel kereta api dengan posisi terlentang kemudian terdakwa 

mengayunkan pisau sangkur ke arah tubuh korban dan korban 

berusaha menangkis dengan cara menendang selanjutnya 

terdakwa kembali mengayunkan pisau sangkurnya hingga 

tusukan ketiga mengenai dada korban dan menembus dada 

korban hingga mengeluarkan darah, dengan pisau masih 

tertancap di dada korban dan melihat korban sudah tidak 

berdaya selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban, 

selanjutnya melihat korban tertusuk pisau sangur RUDI 

menghampiri dan dengan dibantu oleh beberapa orang 

membawa korban ke salah satu klinik di Pelabuhan Semarang 

dan oleh pihak klinik menyatakan bahwa korban sudah 

meninggal dunia; 

- Berdasarkan Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. 

SANTOSA, Sp.FMH (Kes) dari Instalasi Kedokteran Forensik 

dan Pemulasaran jenasah RSUD Dr. Kariadi dalam 

kesimpulannya menyatakan bahwa dari pemeriksaan dalam dan 

luar atas jenasah seorang laki-laki didapatkan luka akibat 

kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada kaki kiri, luka 

akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada kaki kiri 
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luka tusuk pada punggung kiri dan dada, didapatkan tanda 

pendarahan hebat dan tanda penyakit lama, sebab kematian 

luka tusuk yang menembus dada hingga paru kanan dan 

megakibatkan terpotongnya sebagian pembuluh darah cabang 

pembuluh nadi utama dan menyebabkan pendarahan hebat; 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 340 KUHP; 

SUBSIDAIR : 

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira 

Jam 17.30 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan April 

tahun 2016 bertempat di Jl. Ronggowarsito (dekat perlintasan rel KA) Kel. 

Tanjung mas Kec. Semarang Utara Kota Semarang atau setidak-tidaknya 

di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 

Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, 

dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa 

orang lain, terhadap seseorang yang bernama PURNOMO NUGROHO 

(korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :  

- Awalnya pada waktu sekitar jam 17:00 WIB terdakwa yang 

sedang berada di kamar kosnya didatangi oleh PURNOMO 

NUGROHO dan langsung menghampiri terdakwa untuk 

meminta obat trihex dengan mengatakan “PIK AKU KEI 

OBATE” (PIK SAYA KASIH OBATNYA) kemudian 

terdakwa menjawab “KULO MBOTEN GADAH” (SAYA 
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TIDAK PUNYA), mendengar jawaban tersebut korban 

langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan 

mengepal dan mengenai bibir bagian atas terdakwa hingga 

terjatuh selanjutnya terdakwa emosi dan langsung masuk ke 

dalam kamar kosnya untuk mengambil pisau sangkur 

selanjutnya terdakwa keluar kamar dan mengejar korban 

kemudian korban lari ke arah jalan raya namun sempat jatuh ke 

dalam selokan depan kamar kos terdakwa dan mengambil 1 

(satu) batang bambu dan korban memukulkan 1 (satu) batang 

bambu tersebut ke arah kepala terdakwa kemudian melempar 

bambu tersebut ke arah terdakwa selanjutnya terdakwa terus 

mengejar korban hingga korban meminta tolong kepada 

temannya yaitu RUDI, selanjutnya RUDI mengambil 1 (satu) 

batang bambu dan mengejar terdakwa kemudian bambu 

tersebut mengenai kepala terdakwa dan terdakwa berbalik 

mengejar RUDI selanjutnya RUDI lari dan terjatuh ke sungai 

sebelah barat rel kereta api. Melihat RUDI terjatuh selanjutnya 

terdakwa kembali mengejar korban hingga korban terjatuh di 

atas rel kereta api dengan posisi terlentang kemudian terdakwa 

mengayunkan pisau sangkur ke arah tubuh korban dan korban 

berusaha menangkis dengan cara menendang selanjutnya 

terdakwa kembali mengayunkan pisau sangkurnya hingga 

tusukan ketiga mengenai dada korban dan menembus dada 
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korban hingga mengeluarkan darah, dengan pisau masih 

tertancap di dada korban dan melihat korban sudah tidak 

berdaya selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban, 

selanjutnya melihat korban tertusuk pisau sangur RUDI 

menghampiri dan dengan dibantu oleh beberapa orang 

membawa korban ke salah satu klinik di Pelabuhan Semarang 

dan oleh pihak klinik menyatakan bahwa korban sudah 

meninggal dunia; 

- Berdasarkan Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. 

SANTOSA, Sp.FMH (Kes) dari Instalasi Kedokteran Forensik 

dan Pemulasaran jenasah RSUD Dr. Kariadi dalam 

kesimpulannya menyatakan bahwa dari pemeriksaan dalam dan 

luar atas jenasah seorang laki-laki didapatkan luka akibat 

kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada kaki kiri, luka 

akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada kaki kiri 

luka tusuk pada punggung kiri dan dada, didapatkan tanda 

pendarahan hebat dan tanda penyakit lama, sebab kematian 

luka tusuk yang menembus dada hingga paru kanan dan 

megakibatkan terpotongnya sebagian pembuluh darah cabang 

pembuluh nadi utama dan menyebabkan pendarahan hebat; 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 338 KUHP; 

ATAU 
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KEDUA 

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira 

Jam 17.30 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan April 

tahun 2016 bertempat di Jl. Ronggowarsito (dekat perlintasan rel KA) Kel. 

Tanjung mas Kec. Semarang Utara Kota Semarang atau setidak-tidaknya 

di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 

Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, 

dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa 

orang lain, terhadap seseorang yang bernama PURNOMO NUGROHO 

(korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :  

- Awalnya pada waktu sekitar jam 17:00 WIB terdakwa yang 

sedang berada di kamar kosnya didatangi oleh PURNOMO 

NUGROHO dan langsung menghampiri terdakwa untuk 

meminta obat trihex dengan mengatakan “PIK AKU KEI 

OBATE” (PIK SAYA KASIH OBATNYA) kemudian 

terdakwa menjawab “KULO MBOTEN GADAH” (SAYA 

TIDAK PUNYA), mendengar jawaban tersebut korban 

langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan 

mengepal dan mengenai bibir bagian atas terdakwa hingga 

terjatuh selanjutnya terdakwa emosi dan langsung masuk ke 

dalam kamar kosnya untuk mengambil pisau sangkur 

selanjutnya terdakwa keluar kamar dan mengejar korban 

kemudian korban lari ke arah jalan raya namun sempat jatuh ke 
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dalam selokan depan kamar kos terdakwa dan mengambil 1 

(satu) batang bambu dan korban memukulkan 1 (satu) batang 

bambu tersebut ke arah kepala terdakwa kemudian melempar 

bambu tersebut ke arah terdakwa selanjutnya terdakwa terus 

mengejar korban hingga korban meminta tolong kepada 

temannya yaitu RUDI, selanjutnya RUDI mengambil 1 (satu) 

batang bambu dan mengejar terdakwa kemudian bambu 

tersebut mengenai kepala terdakwa dan terdakwa berbalik 

mengejar RUDI selanjutnya RUDI lari dan terjatuh ke sungai 

sebelah barat rel kereta api. Melihat RUDI terjatuh selanjutnya 

terdakwa kembali mengejar korban hingga korban terjatuh di 

atas rel kereta api dengan posisi terlentang kemudian terdakwa 

mengayunkan pisau sangkur ke arah tubuh korban dan korban 

berusaha menangkis dengan cara menendang selanjutnya 

terdakwa kembali mengayunkan pisau sangkurnya hingga 

tusukan ketiga mengenai dada korban dan menembus dada 

korban hingga mengeluarkan darah, dengan pisau masih 

tertancap di dada korban dan melihat korban sudah tidak 

berdaya selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban, 

selanjutnya melihat korban tertusuk pisau sangur RUDI 

menghampiri dan dengan dibantu oleh beberapa orang 

membawa korban ke salah satu klinik di Pelabuhan Semarang 
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dan oleh pihak klinik menyatakan bahwa korban sudah 

meninggal dunia; 

- Berdasarkan Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. 

SANTOSA, Sp.FMH (Kes) dari Instalasi Kedokteran Forensik 

dan Pemulasaran jenasah RSUD Dr. Kariadi dalam 

kesimpulannya menyatakan bahwa dari pemeriksaan dalam dan 

luar atas jenasah seorang laki-laki didapatkan luka akibat 

kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada kaki kiri, luka 

akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada kaki kiri 

luka tusuk pada punggung kiri dan dada, didapatkan tanda 

pendarahan hebat dan tanda penyakit lama, sebab kematian 

luka tusuk yang menembus dada hingga paru kanan dan 

megakibatkan terpotongnya sebagian pembuluh darah cabang 

pembuluh nadi utama dan menyebabkan pendarahan hebat; 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 351 Ayat (3) KUHP; 

 Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan 

Penasehat Hukum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan 

keberatan; 

Menimbang bahwa selanjutnya di Persidangan telah didengar 

keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada 

pokoknya berisi sebagai berikut: 

1. MARWANTO Bin (Alm) DARUN : 
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Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira 

Jam 17.30 WIB di dekat Rel KA Jl. Ronggowarsito  Tanjung mas Utara 

Kota Semarang telah terjadi Tindak Pidana Pembunuhan dan atau 

penganiayaan yang menyebabkan matinya orang; 

Bahwa saksi menemukan anaknya An PURNOMO NUGROHO 

sudah dibawa oleh saksi MOCHAMMAD RDIYANTO dengan 

mengendarai sepeda motor bersama dengan orang yang tidak saksi 

kenal dan hendak di bawa ke Klinik PHC Wilayah pelabuhan Tanjung 

Mas Kota Semarang da tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan 

dan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang terhadap anak 

saksi namun setelah diberitahu petugas saksi mengetahui kalau yang 

melakukan pembunuhan terhadap anak saksi adalah saudara IMAM 

TAUFIK Als TAUFIK ZAENURI; 

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan 

membenarkannya. 

2. MOCHAMMAD RUDIANTO Bin SARJAN : 

Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 

sekira Jam 17.30 WIB di dekat Rel KA Jl. Ronggowarsito Tanjung mas 

Utara Kota Semarang telah terjadi Tindak Pidana Pembunuhan dan atau 

penganiayaan yang menyebabkan matinya orang; 

Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada bersama korban 

PURNOMO NUGROHO dan yang telah melakukan penganiayaan yang 
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menyebabkan matinya orang tersebut adalah IMAM TAUFIK Als 

TAUFIK Bin ZAENURI; 

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira Jam 17.00 

WIB saksi diajak oleh PURNOMO NUGROHO berhenti dan menemui 

terdakwa IMAM TAUFIK dan temannya yang saksi tidak kenal pad 

saat itu saksi menunggu didepan Kos berjarak sekitar 2 meter 

PURNOMO kemudian tiba-tiba PURNOMO NUGROHO memukul 

IMAM TAUFIK dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian 

saudara IMAM TAUFIK terjatuh dan lari ke kamar kos dan mengambil 

Senjata tajam jenis Pisau Sangkur panjang sekitar 30 cm kemudian 

IMAM TAUFIK mengejar saudara PURNOMO kearah selatan dan 

saudara PURNOMO NUGROHO sempat terjatuh di sungai depan kos 

dan lari kearah selatan kemudian PURNOMO kembali lagi dengan 

membawa 1 (satu) batang bambu dengan panjang 1 (satu) meteran 

namun saudara PURNOMO NUGROHO masih dikejar saudara IMAM 

TAUFIK yang masih memegang Pisau Sangkur tersebut kearah Utara 

kemudian saudara PURNOMO memukulkan satu batang bambu 

tersebut kearah saudara IMAM TAUFIK namun tidak mengenainya 

kemudian saudara IMAM TAUFIK menembaskan sebilah pisau 

sangkur tersebut dan mengenai tangan saudara PURNOMO kemudian 

saudara PURNOMO berteriak minta tolong kepada saksi “RUD 

TULONG RUD” (rud tolong rud) kemudian saksi mengambil sebatang 

kayu bambu dengan panjang 3 (tiga) meter kemudian saksi mendatangi 
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IMAM TAUFIK dan saksi memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai 

kepala IMAM TAUFIK kemudian saksi dikejar dengan menggunakan 

pisau sangkur dan saudara IMAM TAUFIK berteriak kepada saksi 

“KOE MELU MELU” (kamu ikut-ikut) kemudian saya terjatuh di 

sungai sebelah rel kereta api sebelah barat kemudian saudara IMAM 

TAUFIK mendatangi lagi saudara PURNOMO dan saudar PURNOMO 

NUGROHO tersandung Rel KAI dan terjatuh posisinya tergeletak dan 

menghadap ke atas kemudian saudara IMAM TAUFIK menusuk pisau 

sangkur tersebut dan mengenai dada korban setelah megetauhi saudara 

PURNOMO sudah tertusuk kemudian saudara IMAM TAUFIK pergi 

meninggalkan saudara PURNOMO yang masih terlentang dan 

memegang pisau dan habis ditusukan didadanya dan darahnya 

berceceran dimana-mana kemudian saksi mengangkat PURNOMO 

NUGROHO dengan saksi yang tidak dikenal dan langsung dibawa ke 

klinik BARI 24 Jam dengan mengendarai sepeda motor kemudian di 

klinik BARI pos 2 dokter menyatakan PURNOMO NUGROHO 

meninggal dunia; 

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan 

membenarkannya. 

3. AJI PAMUNGKAS Als AJI Bin SUWANDI : 

Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 

sekira Jam 15.00 Wib saksi datang ke kos saudara IMAM TAUFIK di 

pengapon Kota Semarang kemudian sekitar jam 20.00 Wib saudara 
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PURNOMO NUGROHO datag bersama temannya yang saksi tidak 

tahu namanya kemudian saudara PURNOMO NUGROHO berbicara 

dengan saudara IMAM TAUFIK dan tiba-tiba saudara IMAM TAUFIK 

tersebut dipukul dengan tangan kanan tepat di mulutnya kemudian 

saudara IMAM TAUFIK masuk ke kamar kos dan mengambil 1 (satu) 

buah Sangkur panjang sekitar 30 cm kemudian IMAM TAUFIK keluar 

dari kamar kos dan memegang sangkur di tangan kanan dan saudara 

PURNOMO langsung lari dari kejaran saudara IMAM TAUFIK dan 

saudara PURNOMO sempat terjatuh di sungai dan keluar dari sungai 

masih tetap dikejar dan setelah itu saksi tidak mengetauhi lagi kejadian 

apa yang terjadi karena saudara IMAM TAUFIK lari mengejar saudara 

PURNOMO kemudian beberapa saat saksi melihat saudara IMAM 

TAUFIK berjalan kearah kos dan saksi jemput menggunakan sepeda 

motor Yamaha mio setelah itu saudara IMAM TAUFIK mengajak saksi 

untuk pergi ke rumah Kakaknya di Tambak dalam Kota Semarang; 

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan 

membenarkannya. 

4. TOTOK WAHKIYANTO Bin SARJO : 

Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 

sekira Jam 17.30 Wib saat saksi berada di TKP saksi melihat dua orang 

sedang cekcok di Jl. Ronggowasito dari arah selatan pada saat itu saksi 

melihat terdakwa IMAM TAUFIK mengejar korban PURNOMO 

dengan menggunakan pisau jenis sangkur dan setelah itu saksi tidak 
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melihat kejadian selanjutnya karena masuk kedalam untuk melanjutkan 

pekerjaannya kemudian beberapa menit ada rame-rame dan ternyata 

korban An PURNOMO tergeletak di jalan dengan berlumuran darah; 

Saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut terdakwa IMAM 

TAUFIK menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sangkur dengan 

panjang kurang lebih 30 cm; 

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan 

membenarkannya. 

5. SATRIA VEGA IRNANDA Als NONOT Bin (Alm) 

ISMAILMARJUKI : 

Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 

sekitar jam 17.00 Wib saksi yang tinggal di Kos HORAS di Jl. 

Ronggowarsito Semarang saksi mendengar suara ribut dan setelah di 

cek diluar melihat sudara IMAM TAUFIK dipukul oleh saudara 

PURNOMO dan IMAM TAUFIK lari masuk ke dalam kamar Kos dan 

mengambil senjata tajam jenis pisau sangkur dengan panjang sekitar 30 

cm kemudian saudara IMAM TAUFIK mengejar saudara PURNOMO 

kearah selatan kemudian PURNOMO NUGROHO sampai terjatuh di 

sungai di depan kos dan lari kearah selatan kemudian PURNOMO 

kembali lagi dengan membawa 1 (satu) batang bambu dengan panjang 1 

(satu) meteran namun saudara PURNOMO NUGROHO masih dikejar 

saudara IMAM TAUFIK yang masih memegang Pisau Sangkur 

tersebut kearah Utara kemudian saudara PURNOMO memukulkan satu 
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batang bambu tersebut kearah saudara IMAM TAUFIK namun tidak 

mengenainya kemudian saudara IMAM TAUFIK menembaskan sebilah 

pisau sangkur tersebut dan mengenai tangan saudara PURNOMO 

kemudian saudara RUDI mengambil sebatang kayu bambu dengan 

panjang 3 (tiga) meter kemudian RUDI mendatangi IMAM TAUFIK 

dan RUDI pukulkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala IMAM 

TAUFIK kemudian RUDI dikejar dengan menggunakan pisau sangkur 

dan kemudian RUDI terjatuh di sungai sebelah rel kereta api sebelah 

barat kemudian saudara IMAM TAUFIK mendatangi lagi saudara 

PURNOMO dan saudar PURNOMO NUGROHO tersandung Rel KAI 

dan terjatuh posisinya tergeletak dan menghadap ke atas kemudian 

saudara IMAM TAUFIK menusuk pisau sangkur tersebut dan 

mengenai dada korban setelah megetauhi saudara PURNOMO sudah 

tertusuk kemudian saudara IMAM TAUFIK lari kekosan bersama 

temannya yang saksi tidak ketauhi kemudian saksi melihat saudara 

PURNOMO yang masih terlentang dan di didatangi RUDI kemudian 

dibawa dengan  menggunakan sepeda motor dan saudara PURNOMO 

NUGROHO di bawa pergi oleh saudara RUDI; 

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan 

membenarkannya. 

6. ELVIRA SILADO Bin ISMAIL MARJUKI : 

Saksi menerangkan Pada hari sabtu tanggal 13 April 2016 

sekitar jam 17.30 wib saksi melintas perlintasan rel KAI di Jl. 
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Ronggowarsito semarang dari arah pelabuhan kearah selatan yang 

kemudian saksi melihat kerumunan orang dan saat itu saksi mendekat 

dan mengetauhi bahwa ada seorang laki-laki yang saksi kenal diberi 

nama PURNOMO sedang diangkat oleh saudara RUDI dan saksi 

menanyakan kepada saudara RUDI tentang keadaan saudara 

PURNOMO dan RUDI menjelaskan kalau saudara PURNOMO ditusuk 

oleh IMAM TAUFIK 

Saksi menerangkan pada saat itu kejadian tersebut IMAM 

TAUFIK menggunakan alat berupa satu buah sangkur dengan panjang 

kurang lebih 30 cm; 

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan 

membenarkannya. 

7. SIGIT SUTRIYONO Bin SUWARTO SUDARSO : 

Saksi menerangkan melakukan penangkapan pada hari Minggu 

24 April 2016 pukul 18.00 wib di Jl. Suhada Kota Semarang dan yang 

ditangkap adalah IMAM TAUFIK Als TAUFIK Bin ZAENURI dan 

saat ditangkap barang bukti yang disita dari saya berupa satu buah pisau 

sangkur dengan panjang kurang lebih 30 cm; 

Menurut keterangan pelaku Perbuatan tersebut Terdakwa 

lakukan dengan cara setelah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 

2016 sekira Jam 17.00 wib RUDI bersama PURNOMO NUGROHO, 

32 th, Islam, Sopir, Alamat Kebonharjo rt 03 rw 09 Kel. Tanjungmas 

Kec. SemarangUtara Kota Semarang datang ke tempat kos Jl. 
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Ronggowarsito Semarang dan sampai di tempat kos  saudara 

PURNOMO NUGROHO berhenti dan menemui IMAM TAUFIK dan 

temannya yang RUDI tidak kenal pada saat itu RUDI menunggu 

didepan kos berjarak 2 meter dengan saudara PURNOMO kemudian 

tiba-tiba PURNOMO NUGROHO memukul IMAM TAUFIK kearah 

muka saudara IMAM TAUFIK dengan tangan kanan sebanyak satu kali 

dan kemudian saudara IMAM TAUFIK terjatuh dan lari ke kamar kos 

dan mengambil Senjata tajam jenis Pisau Sangkur panjang sekitar 30 

cm kemudian IMAM TAUFIK mengejar saudara PURNOMO kearah 

selatan dan saudara PURNOMO NUGROHO sempat terjatuh di sungai 

depan kos dan lari kearah selatan kemudian PURNOMO kembali lagi 

dengan membawa 1 (satu) batang bambu dengan panjang 1 (satu) 

meteran namun saudara PURNOMO NUGROHO masih dikejar 

saudara IMAM TAUFIK yang masih memegang Pisau Sangkur 

tersebut kearah Utara kemudian saudara PURNOMO memukulkan satu 

batang bambu tersebut kearah saudara IMAM TAUFIK namun tidak 

mengenainya kemudian saudara IMAM TAUFIK menembaskan sebilah 

pisau sangkur tersebut dan mengenai tangan saudara PURNOMO 

kemudian RUDI mengambil sebatang kayu bambu dengan panjang 3 

(tiga) meter kemudian saksi mendatangi IMAM TAUFIK dan RUDI 

pukulkan dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali mengenai 

kepala IMAM TAUFIK kemudian RUDI dikejar dengan menggunakan 

pisau sangkur oleh saudara IMAM TAUFIK kemudian RUDI terjatuh 
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di sungai sebelah rel kereta api sebelah barat kemudian saudara IMAM 

TAUFIK mendatangi lagi saudara PURNOMO dan saudara 

PURNOMO tersandung Rel KAI dan terjatuh posisinya tergeletak dan 

menghadap ke atas kemudian saudara IMAM TAUFIK menusuk pisau 

sangkur tersebut kearah saudara PURNOMO yang berada dibawah 

namun dihalangi dengan kaki saudara PURNOMO yang menendang-

nendang kearah tangan terdakwa yang membawa pisau sangkur sampai 

2 (dua) kali kemudianuntuk tusukan ke tiga langsung mengenai dada 

korban  pisau sangkur menusuk masuk ke dada korban dan kemudian 

mengetauhi saudara PURNOMO sudah tertusuk kemudian saudara 

IMAM TAUFIK pergi dan dijemput temannya yang RUDI tidak kenal 

RUDI mendatangi PURNOMO yang saat itu masih terlentang dan 

memegang pisau sangkur yang habis ditusukan di dadanya darah 

berceceran dimana mana kemudian saudara RUDI angkat saudara 

PURNOMO bersama dengan orang yang RUDI tidak kenal yang pada 

saat itu kebetulan lokasi dan membawanya ke klinik BARI 24 Jam 

dengan mengendarai sepeda motor kemudian di klinik BARI pos 2 

dokter menyatakan PURNOMO NUGROHO meninggal dunia; 

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan 

membenarkannya. 

8. DHIKA RAKAWIRA Bin JOKO GUDHIYATNO : 

Saksi menerangkan melakukan penangkapan pada hari Minggu 

24 April 2016 pukul 18.00 wib di Jl. Suhada Kota Semarang dan yang 



 
 

71 
 

ditangkap adalah IMAM TAUFIK Als TAUFIK Bin ZAENURI dan 

saat ditangkap barang bukti yang disita dari saya berupa satu buah pisau 

sangkur dengan panjang kurang lebih 30 cm; 

Menurut keterangan pelaku Perbuatan tersebut Terdakwa 

lakukan dengan cara setelah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 

2016 sekira Jam 17.00 wib RUDI bersama PURNOMO NUGROHO, 

32 th, Islam, Sopir, Alamat Kebonharjo rt 03 rw 09 Kel. Tanjungmas 

Kec. SemarangUtara Kota Semarang datang ke tempat kos Jl. 

Ronggowarsito Semarang dan sampai di tempat kos  saudara 

PURNOMO NUGROHO berhenti dan menemui IMAM TAUFIK dan 

temannya yang RUDI tidak kenal pada saat itu RUDI menunggu 

didepan kos berjarak 2 meter dengan saudara PURNOMO kemudian 

tiba-tiba PURNOMO NUGROHO memukul IMAM TAUFIK kearah 

muka saudara IMAM TAUFIK dengan tangan kanan sebanyak satu kali 

dan kemudian saudara IMAM TAUFIK terjatuh dan lari ke kamar kos 

dan mengambil Senjata tajam jenis Pisau Sangkur panjang sekitar 30 

cm kemudian IMAM TAUFIK mengejar saudara PURNOMO kearah 

selatan dan saudara PURNOMO NUGROHO sempat terjatuh di sungai 

depan kos dan lari kearah selatan kemudian PURNOMO kembali lagi 

dengan membawa 1 (satu) batang bambu dengan panjang 1 (satu) 

meteran namun saudara PURNOMO NUGROHO masih dikejar 

saudara IMAM TAUFIK yang masih memegang Pisau Sangkur 

tersebut kearah Utara kemudian saudara PURNOMO memukulkan satu 



 
 

72 
 

batang bambu tersebut kearah saudara IMAM TAUFIK namun tidak 

mengenainya kemudian saudara IMAM TAUFIK menembaskan sebilah 

pisau sangkur tersebut dan mengenai tangan saudara PURNOMO 

kemudian RUDI mengambil sebatang kayu bambu dengan panjang 3 

(tiga) meter kemudian saksi mendatangi IMAM TAUFIK dan RUDI 

pukulkan dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali mengenai 

kepala IMAM TAUFIK kemudian RUDI dikejar dengan menggunakan 

pisau sangkur oleh saudara IMAM TAUFIK kemudian RUDI terjatuh 

di sungai sebelah rel kereta api sebelah barat kemudian saudara IMAM 

TAUFIK mendatangi lagi saudara PURNOMO dan saudara 

PURNOMO tersandung Rel KAI dan terjatuh posisinya tergeletak dan 

menghadap ke atas kemudian saudara IMAM TAUFIK menusuk pisau 

sangkur tersebut kearah saudara PURNOMO yang berada dibawah 

namun dihalangi dengan kaki saudara PURNOMO yang menendang-

nendang kearah tangan terdakwa yang membawa pisau sangkur sampai 

2 (dua) kali kemudian untuk tusukan ke tiga langsung mengenai dada 

korban  pisau sangkur menusuk masuk ke dada korban dan kemudian 

mengetauhi saudara PURNOMO sudah tertusuk kemudian saudara 

IMAM TAUFIK pergi dan dijemput temannya yang RUDI tidak kenal 

RUDI mendatangi PURNOMO yang saat itu masih terlentang dan 

memegang pisau sangkur yang habis ditusukan di dadanya darah 

berceceran dimana mana kemudian saudara RUDI angkat saudara 

PURNOMO bersama dengan orang yang RUDI tidak kenal yang pada 
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saat itu kebetulan lokasi dan membawanya ke klinik BARI 24 Jam 

dengan mengendarai sepeda motor kemudian di klinik BARI pos 2 

dokter menyatakan PURNOMO NUGROHO meninggal dunia; 

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan 

membenarkannya. 

Menimbang bahwa di persidangan juga diajukan surat VISUM 

ET REPERTUM yang ditandatangani oleh dr. SANTOSA, Sp.F MH 

(Kes) dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran jenazah 

RSUP Dr. Kariadi dalam kesimpulannya menyatakan bahwa dari 

pemeriksaan dalam dan luar atas jenazah seorang laki-laki didapatkan 

luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada kaki kiri, 

luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada kaki kiri luka 

tusuk pada punggung kiri dan dada, didapatkan tanda pendarahan hebat 

dan tanda penyakit lama, sebab kematian luka tusuk yang menembus 

dada hingga paru kanan dan mengakibatkan terpotongnya sebagian 

pembuluh darah cabang pembuluh nadi utama dan menyebabkan 

pendarahan hebat. 

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara 

subsidairitas alternatif maka majelis Hakim mempertimbangkan 

dakwaan yang dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan tersebut adalah dakwaan kesatu primair  melanggar pasal 

340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 

1. Barang siapa; 
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2. Dengan sengaja; 

3. Menghilangkan nyawa orang lain; 

4. Yang direncana lebih dahulu; 

Ad.1. Barangsiapa 

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek 

hukum pendukung hak dan kewajiban, dan dari hasil pemeriksaan identitas 

terdakwa di persidangan subyek hukum tersebut adalah terdakwa, dengan 

demikian unsure barang siapa telah terpenuhi; 

Ad.2. UNSUR “DENGAN SENGAJA” (OPZET) 

Menimbang bahwa perkataan dengan sengaja dalam pasal ini 

mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi 

opzet, menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan 

sengaja (opset) adalah Willen en Written yaitu bahwa seseorang 

melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) 

perbuatan itu serta menginsyafi/ mengerti  (Wetten) akibat perbuatan itu.  

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan 

pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira jam 17.30 wib bertempat 

tinggal di JL. Ronggowarsito Kel. Tanjung mas Kec. Semarang Utara Kota 

Semarang berawal dari pukul 17.00 wib terdakwa datangi oleh 

PURNOMO NUGROHO untuk meminta obat trihex kemudian kepada 

terdakwa tetapi terdakwa tidak punya obat tersebut, mendengar jawaban 

tersebut korban langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan 

mengepal hingga terjatuh selanjutnya terdakwa emosi dan langsung 
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mengambil pisau sangkur selanjutnya mengejar korban kemudian korban 

lari ke arah jalan raya korban mengambil 1 (satu) batang bambu dan 

memukulkan ke arah kepala terdakwa selanjutnya terdakwa terus mengejar 

korban hingga korban terjatuh di atas rel kereta api dengan posisi 

terlentang kemudian terdakwa mengayunkan pisau sangkur ke arah tubuh 

korban dan korban berusaha menangkis dengan cara menendang 

selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan pisau sangkurnya hingga 

tusukan ketiga mengenai dada korban dan menembus dada korban hingga 

mengeluarkan darah, dengan pisau masih tertancap di dada korban dan 

melihat korban sudah tidak berdaya selanjutnya terdakwa pergi 

meninggalkan korban, selanjutnya korban dibawa ke salah satu klinik di 

Pelabuhan Semarang dan oleh pihak klinik menyatakan bahwa korban 

sudah meninggal dunia. 

Menimbang bahwa melihat rangkaian fakta diatas terdakwa 

sebelumnya menyadari akibat perbuatannya yaitu menusukkan pisau 

sangkur di bagian dada korban yang notabene bagian dada merupakan 

bagian vital organ tubuh manusia dapat membahayakan jiwa korban. 

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur 

dengan sengaja terpenuhi. 

Ad.3. UNSUR “menghilangkan nyawa orang lain” 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap 

dipersidangan setelah mendengar keterangan saksi, keterangan ahli, 
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keterangan terdakwa dan surat serta petunjuk diperoleh fakta sebagai 

berikut : 

Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira jam 17.30 wib 

bertempat tinggal di JL. Ronggowarsito (dekat pelintasan rel KA) Kel. 

Tanjung mas Kec. Semarang Utara Kota Semarang berawal dari pukul 

17.00 wib terdakwa IMAM TAUFIK membunuh korban PURNOMO 

NUGROHO dengan mengayunkan pisau sangkur ke arah tubuh korban 

hingga mengenai dada korban dan menembus dada korban hingga 

mengeluarkan darah, dengan pisau masih tertancap di dada korban dan 

melihat korban sudah tidak berdaya selanjutnya terdakwa pergi 

meninggalkan korban, selanjutnya melihat korban tertusuk pisau sangur 

teman korban menghampiri dan dengan dibantu oleh beberapa orang 

membawa korban ke salah satu klinik di Pelabuhan Semarang dan oleh 

pihak klinik menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia. 

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut, unsur menghilangkan 

nyawa orang lain terpenuhi 

Ad.4. Unsur direncanakan lebih dahulu; 

Menimbang bahwa yang dimaksud direncananakan lebih dahulu 

adalah waktu yang cukup untuk melakukan perbuatan dengan memikirkan, 

misalnya, cara, waktu, tempat dan alat yang digunakan untuk melakukan 

perbuataanya, dan dari fakta persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa 

melakukan perbuatannya dengan sejak mengambil sangkurnya hingga 

menancapkannya ke dada korban dalam kondisi emosi sesaat karena 
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terdakwa ditampar oleh korban. Karena tamparan tersebut terdakwa 

mengejar korban dengan membawa pisau sangkur dan menancapkannya ke 

dada korban hingga meninggal dunia. 

Menimbang bahwa unsur yang dilakukan dengan rencana lebih 

dahulu tidak terpenuhi 

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan tidak 

terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam 

dakwaan ini, sehingga dibebaskan dari dakwaan ini 

Bahwa selanjutnya terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu 

subsidair melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu : 

1. Barang siapa; 

2. Dengan sengaja; 

3. Menghilangkan nyawa orang lain; 

Menimbang bahwa ketiga unsur ini sama seperti unsur 1, 2, dan 3 

dalam dakwaan kesatu primair dan dan telah dipertimbangkan dalam 

dakwaan kesatu primair dan semua unsur ini terbukti, maka tidak perlu 

dibuktikan lagi; 

Menimbang bahwa karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 

meminta keringanan, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan 

substansi unsur pasal dalam dakwaan yang terbukti dipertimbangkan; 

Menimbang bahwa dalam dakwaan kesatu subsidair telah 

terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak 

pidana kejahatan; 
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Menimbang bahwa dakwaan kesatu subsidair terbukti, maka kedua 

tidak perlu dipertimbangkan lagi; 

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan yang 

menghapuskan kesalahan dan pemidanaan terdakwa, maka terdakwa 

dinyatakan bersalah; 

Menimbang bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan maka 

terdakwa tetap dalam tahanan; 

Menimbang bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa 

peangkapan dan penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; 

Menimbang bahwa dipersidangan diajukan barang bukti, maka 

ditentukan amar putusan; 

Menimbang bahwa terdakwa dibebani membayar  biaya perkara; 

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu 

dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan : 

1. Hal-hal yang memberatkan: 

a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 

2. Hal-hal yang meringankan: 

a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan 

mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya 

persidangan. 

b. Terdakwa belum pernah dihukum. 

c. Adanya perdamaian dengan keluarga korban dipersidangan 
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Mengingat pasal 338 KUHP dan pasal-pasal lain dalam undang-

undang yang berkaitan; 

Mengadili 

1. Menyatakan terdakwa IMAM TAUFIK Bin ZAENURI  telah terbukti 

secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan 

“Pembunuhan”. 

2. Mempidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 11 

(sebelas) tahun; 

3. Memerintah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

5. Memerintahkan barang bukti berupa : 

5.1.  1 buah pisau sangkur panjang kurang lebih 30 cm 

5.2.  1 buah kaos milik korban warna hijau bertulisan Wani Satoe Nyali 

5.3. 1 buah celana dalam warna biru dengan noda darah 

5.4. 1 buah bambu dengan panjang ± 1 meter 

Dirampas untuk dimusnahkan 

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah). 

2. Kasus Posisi : Kasus 2  

Studi kasus dilakukan dengan putusan nomor: 600/Pid.B/2016/PN.Smg 

Identitas Terdakwa 

Nama Lengkap : ADRIANUS NICKO BIMANTARA Als 

ADRIANUS NICKO Bin HENDRIKUS HERWANDOKO 
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Tempat Lahir    : Semarang 

Umur/Tanggal Lahir   : 22 Tahun/ 26 April 1993 

Jenis Kelamin    : Laki-laki 

Kebangsaan/    : Indonesia 

Kewarganegaraan 

Tempat Tinggal : Jl Ciliwung X No 605 Rt 08 Rw 05 Kel. 

Mlatiharjo, Kec. Semarang Timur Kota Semarang 

Agama  : Katholik 

Pekerjaan    : Swasta 

Pendidikan   : Kejar Paket C (lulus) 

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

Menuntut 

1. Menyatakan terdakwa ADRIANUS NICKO BIMANTARA Als 

ADRIANUS NICKO Bin HENDRIKUS HERWANDOKO terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan tindak pidana 

“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” diatur dalam pasal 338 

KUHP dalam dakwaan pertama. 

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADRIANUS NICKO 

BIMANTARA Als ADRIANUS NICKO Bin HENDRIKUS 

HERWANDOKO selama 13 (tiga belas) tahun. 

3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 

4. Menyatakan barang bukti berupa :  
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- 1 (satu) buah tas cangklong warna Coklat merek ESPRIT; 

- 1 (satu) buah pisau belati panjang kurang lebih 25 cm dan 

bergagang kayu warna coklat; 

- 1 (satu) sweater warna biru 

- 1 (satu) slayer 

- 1 (satu) helm  

Dirampas untuk dimusnahkan 

- 1 (satu) unit sepeda motor mega pro warna biru hitam  

5. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 

(Dua Ribu Rupiah). 

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa 

mohon hukuman seringan-ringannya karena para terdakwa menyatakan 

penyesalannya; 

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan 

Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya 

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa 

terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap memohon keringanan 

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Para 

Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut : 

PERTAMA 

Bahwa terdakwa ADRIANUS NICKO BIMANTARA Als 

ADRIANUS NICKO Bin HENDRIKUS HERWANDOKO, pada hari 

Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar jam 18.30 wib, atau pada waktu lain 
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dalam tahun 2016, bertempat Perempatan Giant Tlogosari Kulon Kec. 

Pedurungan Kota Semarang, atau pada suatu tempat lain yang masih 

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang 

memeriksa dan mengadili perkara, “dengan sengaja merampas nyawa 

orang lain”, dilakukan dengan cara: 

Bahwa pada saat pergi terdakwa melewati perempatan Giant Jl. 

Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang dan melihat ada 

temannya yang bernama ABDUL KARIM sedang cekcok dengan saksi 

IQBAL, BIMA, RIDHO, SAIDIN, LUKMAN korban EKO BUDI 

PRASETYO dan melihat terdakwa berhenti dengan jarak  2 meter dan 

kemudian terdakwa bertanya kepada saudara ABDUL KARIM “ono opo 

biy” (ada apa Biy) dan dijawab ABDUL KARIM “aku di tabrak mas” dan 

kemudian Terdakwa di suruh menunggu oleh ABDUL KARIM  ditempat 

tersebut dengan kata lata “enteni sedelok mas” (tunggu sebentar mas) dan 

tidak berapa lama saudara ABDUL KARIM  langsung memukul sanksi 

IQBAL dipukul selanjutnya saksi BIMA, RIDHO, SAIDIN, LUKMAN 

korban EKO BUDI PRASETYO membalas dan terjadi pekelahian 

kemudian saudara ABDUL KARIM  di keroyok hingga jatuh dan diinjak 

injak; 

Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda 

motor langsung menghampiri korban EKO BUDI PRASETYO yang 

paling dekat dengan terdakwa dan terdakwa menarik pundak kanan korban 

EKO BUDI PRASETYO menengok kebelakang langsung memukul 
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terdakwa di bagian pipi bagian atas hingga terdakwa mundur kebelakang 

dan pada saat terdakwa mundur terdakwa langsung mengeluarkan satu 

buah pisau belati panjang kurang lebih 25 cm dan bergagang kayu warna 

coklat dari dalam tas cangklong warna coklat merek ESPRITnya dan 

langsung ditusukan kearah dada kiri korban EKO BUDI PRASETYO dan 

kemudian ANDI BUDIARTO als GEMBER memanggil terdakwa dan 

kemudian terdakwa membonceng saudara ANDI BUDIARTO als 

GEMBER pergi kearah timur menuju kerumah ANDI BUDIARTO; 

Bahwa setelah korban EKO BUDI PRASETYO tertusuk, korban 

menarik tangan kanan saksi IQBAL sambil menunjukan luka di dada 

sebelah kiri yang mengeluarkan darah dan pada saat itu saksi IQBAL 

melihat terdakwa lari dan naik ke mega pro warna biru hitam no.pol H 

2528 UH dan kemudian dengan berboncengan saksi membawa korban 

EKO BUDI PRASETYO kerumah sakit Pantiwiloso Citarum Semarang; 

Bahwa akibat terdakwa tersebut mengakibatkan korban EKO 

BUDI PRASETYO meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et 

Repertum No. 17/B-5/RF-LD/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang 

ditandatangani oleh dr. Santoso, Sp.F, MH (Kes) Dokter pemeriksa pada 

Rumah Sakit Dr. Karriadi Semarang dengan kesimpulan kekerasan tajam 

berupa luka tusuk pada dada kiri resapan darah pada otot sela iga keenam 

kiri, robekan pada paru dan jantung tanda pendarahan hebat, sebab 

kematian luka tusuk pada dada kiri yang menembus paru dan jantung; 
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Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 

KUHP 

ATAU 

KEDUA 

Bahwa terdakwa ADRIANUS NICKO BIMANTARA Als 

ADRIANUS NICKO Bin HENDRIKUS HERWANDOKO, pada hari 

Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar jam 18.30 wib, atau pada waktu lain 

dalam tahun 2016, bertempat Perempatan Giant Tlogosari Kulon Kec. 

Pedurungan Kota Semarang, atau pada suatu tempat lain yang masih 

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang 

memeriksa dan mengadili perkara, ”melakukan penganiayaan yang 

mengakibatkan mati” dilakukan dengan cara : 

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Terdakwa 

ADRIANUS NICKO BIMANTARA dijemput ditempat kosnya dijalan 

ciliwung X No 605 Kel. Melatiharjo Kec. Semarang Timur Kota Semarang 

oleh saudara ANDI BUDIARTO untuk diajak menggadaikan motor mega 

pro warna biru hitam No pol H 2528 UH miliknya; 

Bahwa ADRIANUS NICKO BIMANTARA bersama dengan 

ANDI BUDIARTO pergi dengan menggunakan motor dengan posisi 

ADRIANUS NICKO BIMANTARA sebagai pengemudi dan ANDI  

BUDIARRO sebagai pembonceng; 

Bahwa pada saat pergi melintas melewati perempatan Giant Jl. 

Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang terdakwa melihat ada 
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teman terdakwa yang bernama ABDUL KARIM sedang cekcok dengan 

saksi IQBAL, BIMA, RIDHO, SAIDIN, LUKMAN korban EKO BUDI 

PRASETYO; 

Dan melihat hal tersebut terdakwa berhenti dengan jarak  2 meter 

dan kemudian terdakwa bertanya kepada saudara ABDUL KARIM “ono 

opo biy” (ada apa Biy) dan dijawab ABDUL KARIM “aku di tabrak mas” 

dan kemudian Terdakwa di suruh menunggu oleh ABDUL KARIM  

ditempat tersebut dengan kata lata “enteni sedelok mas” (tunggu sebentar 

mas); 

Bahwa tidak berapa lama saudara ABDUL KARIM  langsung 

memukul sanksi IQBAL dipukul selanjutnya saksi BIMA, RIDHO, 

SAIDIN, LUKMAN korban EKO BUDI PRASETYO membalas dan 

terjadi pekelahian kemudian saudara ABDUL KARIM  di keroyok hingga 

jatuh dan diinjak injak; 

Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda 

motor langsung menghampiri korban EKO BUDI PRASETYO yang 

paling dekat dengan terdakwa dan terdakwa menarik pundak kanan korban 

EKO BUDI PRASETYO menengok kebelakang langsung memukul 

terdakwa di bagian pipi bagian atas hingga terdakwa mundur kebelakang; 

Bahwa pada saat terdakwa mundur terdakwa langsung 

mengeluarkan satu buah pisau belati panjang kurang lebih 25 cm dan 

bergagang kayu warna coklat dari dalam tas cangklong warna coklat 

merek ESPRITnya dan langsung ditusukan kearah dada kiri korban EKO 
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BUDI PRASETYO dan kemudian ANDI BUDIARTO als GEMBER 

memanggil terdakwa dan kemudian terdakwa membonceng saudara ANDI 

BUDIARTO als GEMBER pergi kearah timur menuju kerumah ANDI 

BUDIARTO; 

Bahwa setelah korban EKO BUDI PRASETYO tertusuk, saksi 

BIMA, RIDHO, SAIDIN, LUKMAN kerumah sakit Pantiwiloso Citarum 

Semarang 

Bahwa akibat terdakwa tersebut mengakibatkan korban EKO 

BUDI PRASETYO meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et 

Repertum No. 17/B-5/RF-LD/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang 

ditandatangani oleh dr. Santoso, Sp.F, MH (Kes) Dokter pemeriksa pada 

Rumah Sakit Dr. Karriadi Semarang dengan kesimpulan kekerasan tajam 

berupa luka tusuk pada dada kiri resapan darah pada otot sela iga keenam 

kiri, robekan pada paru dan jantung tanda pendarahan hebat, sebab 

kematian luka tusuk pada dada kiri yang menembus paru dan jantung; 

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 

(3) KUHP 

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Penasihat 

Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan eksepsi; 

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut 

Umum telah mengajukan saksi-saksi setelah bersumpah/berjanji di 

Persidangan memberi keterangan sebagai berikut: 

1. IQBALUL KHORI als BALUL Bin SANIMIN : 
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Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar; 

Bahwa saksi tahu telah terjadi peristiwa penganiayaan yang 

menyebabkan matinya orang; 

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 jam 

18.30 wib di perempatan Giant Jl. Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan 

Kota Semarang; 

Bahwa benar korban tersebut adalah EKO BUDI PRASETYO, 

22 Thn, Islam, Btt Bugen lor Rt 02 Rw 03 Kel. Bangetayu Kulon Kec. 

Pedurungan 

Bahwa benar saksi kenal dengan korban sebatas teman dan saksi 

tidak ada hubungan keluarga; 

Bahwa benar saksi berada ditempat dan mengetauhi secara 

langsung; 

Bahwa benar awal kejadian tersebut berawal pada saat saksi 

bersama dengan saksi BIMA, RIDHO, SAIDIN, LUKMAN dan EKO 

dari arah rumah saksi akan meuju ke rumah sakit pantiwiloso semarang, 

pada saat perjalanan di perempatan Giant Jl. Tlogosari Kulon Kec. 

Pedurungan Kota Semarang tiba-tiba salah satu rombongan saksi 

bernama RIDHO dan BIMA bersenggolan dengen pengendara sepeda 

motor vario kemudian pengendara tersebut berhenti dan rombongan 

saksi juga berhenti; 



 
 

88 
 

Bahwa benar sebelum terjadinya pembunuhan yang disebabkan 

mati pengendara yang menaiki vario meneriaki RIDHO dan BIMA 

sambil berkata berhenti; 

Bahwa benar setelah terjadi senggolan saksi turun diikuti 

dengan teman teman saksi dan mendekati  sepeda motor  honda vario 

tersebut dan terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor mega 

pro biru hitam no. pol H 2528 UH, kemudian terjadi percekcokan antara 

saksi dan pengendara vario; 

Pada saat terjadi percecokan, pengendara sepeda motor vario 

tersebut memukul saksi sebanyak dua kali mengenai dada dan pipi kiri 

saksi dan kemudian saksi balas dan terjad perkelahian. Kemudian 

pengendara Honda VARIO tersebut dikeroyok oleh teman-teman saksi 

dan sampai jatuh dan diinjak-injak, setelah pengendara vario terjatuh 

tiba-tiba terdakwa turun dari motornya sambil mengambil pisau belati 

dari dalam tas slempang mendekati dan menarik tangan kanan korban 

EKO BUDIARTO PRASETYO dan langsung menusuk pisau belati 

tersebut kearah dada sebelah kiri korban EKO BUDIARTO 

PRASETYO; 

Bahwa benar EKO BUDIARTO PRASETYO ditusuk oleh 

terdakwa dan korban EKO BUDIARTO PRASETYO memanggil dan 

menarik tangan saksi sambil mengatakan “aku kena tusuk” dan 

menunjukan luka dada sebelah kiri yang mengeluarkan darah; 
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Bahwa benar terdakwa melakukan penusukan 1 kali sebelah 

dada kiri; 

Bahwa benar setelah terdakwa menusuk korban EKO 

BUDIARTO PRASETYO, terdakwa langsung lari dan naik ke sepeda 

motor mega bro warna biru hitam no.pol H 2528 UH dan kemudian 

berboncengan kearah timur; 

Bahwa benar saksi membawa EKO BUDIARTO PRASETYO 

kerumah sakit pantiwiloso citarum Semarang dan sampai di rumah sakit 

saudara EKO kejang-kejang dan meninggal dunia; 

Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa berciri-ciri badan 

tinggi memakai jaket warna biru dan memakai tas warna coklat; 

Bahwa benar saksi mengetauhi barang bukti jaket warna biru tas 

slempang warna coklat yang ditunjukan di persidangan dan barang 

bukti tersebut persis dipakai terdakwa pada saat kejadian; 

Bahwa benar saksi mengunakan sepeda motor Yamaha zupiter 

warnah merah milik SAIDIN dengan posisi  SAIDIN sebagai 

pengemudi dan saksi sebagai pembonceng, saudara EKO berboncengan 

dengan saudara LUKMAN dengan mengunakan satria Fu warna hitam 

dengan posisi LUKMAN sebagai pengemudi EKO sebagai 

pembonceng, saudara RIDHO berboncengan dengan BIMA dengan 

menggunakan Honda CB warna orange dengan posisi RIDHO sebagai 

pengemudi BIMA sebagai pembonceng; 
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Bahwa benar saksi dan teman-teman saksi tidak ada 

permasalahan dengan mereka yang dan hanya terjadi pada saat 

bersenggolan antara RIDHO yang berboncengan dengan BIMA dengan 

pengendara Vario dan terjadi cekcok hingga terjadi pemukulan; 

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan 

saksi benar. 

2. IHWAN Bin (alm) SARDI 

Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar; 

Bahwa saksi tahu telah terjadi peristiwa penganiayaan yang 

menyebabkan matinya orang; 

Bahwa benar korban tersebut adalah EKO BUDI PRASETYO, 

22 Thn, Islam, Btt Bugen lor Rt 02 Rw 03 Kel. Bangetayu Kulon Kec. 

Pedurungan Kota Semarang dan saya kenal dengan korban dan korban 

merupakan anak kandung saksi; 

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 jam 

18.30 wib di perempatan Giant Jl. Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan 

Kota Semarang; 

Bahwa benar saksi tidak melihat kejadiannya sebab saat 

kejadian saksi berada di rumah saksi dan saksi tidak menyaksikan 

kejadian tersebut; 

Bahwa benar saksi mengetauhi kejadian tersebut setelah 

diberitahu oleh tetangga yang mengabarkan bahwa anak saksi 
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mengalami musibah ditusuk orang di perempatan Giant Jl. Tlogosari 

Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang; 

Bahwa benar korban EKO PRASETYO meminta ijin kepada 

saksi akan pergi membesuk temannya yang sakit di Rs. Pantiwiloso; 

Bahwa benar anak saksi sebelumnya ada kejadian penusukan 

pergu bersama LUKMAN, IQBAL, BIMA, RIDHO, SAIDIN; 

Bahwa benar saksi mengetauhi kejadian tersebut keterangan dari 

teman-temannya dan yang melakukannya adalah  seorang laki-laki yang 

tidak dikenal memakai sepeda motor Honda mega pro warna biru hitam 

no.pol H 2528 UH dengan cirri-ciri pawakan tinggi dan keterangan dari 

teman-temannya korban EKO ditusuk terdakwa menggunakan senjata 

tajam jenis pisau belati sebanyak satu kali mengenai dada sebelah kiri; 

Bahwa benar saksi melihat jenasah korban di rumah sakit dan 

dari keterangan dokter yang memeriksa korban mengalami luka 

tusukan;  

Bahwa benar akibat dari tusukan tersebut korban meinggal 

dunia dan telah dimakamkan pada hari abu 13 januari 2016; 

Bahwa benar usia EKO BUDI PRASETYO, usia 23 tahun. 

Korban anak ke 3; 

Bahwa benar tidak ada dari terdakwa yang memberikan 

santunan; 

Hakim ketua memberikan kesmepatan Penasihat Hukum 

terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi; 
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Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian itu karena saksi 

berada dirumah; 

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan 

saksi benar. 

3. BIMANTARA AINAL YAKIN Bin MUH. ROHMAN :  

Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar; 

Bahwa saksi tahu telah terjadi peristiwa penusukan sampai 

korban mati; 

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 jam 

18.30 wib di perempatan Giant Jl. Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan; 

Bahwa benar korban tersebut adalah EKO BUDI PRASETYO, 

22 Thn, Islam, Btt Bugen lor Rt 02 Rw 03 Kel. Bangetayu Kulon Kec. 

Pedurungan dan benar saksi kenal dengan korban sebatas teman dan 

saksi tidak ada hubungan keluarga pada saat itu saksi berada ditempat 

dan mengetauhi kejadian tersebut secara langsung; 

Bahwa benar terdakwa melakukan penusukan kepada korba 

EKO; 

Bahwa benar terdakwa melakukan penusukan dengan 

menggunakan senjata tajam jenis pisau belati; 

Bahwa benar awal kejadian tersebut berawal pada saat saksi 

bersama dengan saksi BIMA, RIDHO, SAIDIN, LUKMAN dan EKO 

dari arah rumah saksi akan meuju ke rumah sakit pantiwiloso semarang, 

pada saat perjalanan di perempatan Giant Jl. Tlogosari Kulon Kec. 
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Pedurungan Kota Semarang tiba-tiba salah satu rombongan saksi 

bernama RIDHO dan BIMA bersenggolan dengen pengendara sepeda 

motor vario kemudian pengendara tersebut berhenti dan rombongan 

saksi juga berhenti dan kemudian saksi turun diikuti dengan teman 

teman saksi dan mendekati  sepeda motor  honda vario tersebut dan 

terjadi percecokan; 

Bahwa benar pada saat terjadi percecokan datang terdakwa 

dengan mengendarai sepeda motor mega pro biru hitam no. pol H 2528 

UH; 

Bahwa benar pada saat terjadi percecokan tiba tiba pengendara 

vario tersebut memukul saksi IQBAL sebanyak dua kali mengenai dada 

dan pipi kiri saksi; 

Bahwa benar, karena saksi tidak terima kemudian saksi dan 

korban EKO BUDI PRASETYO balas dan terjadi perkelahian dan 

kemudian pengendara motor VARIO tersebut di keroyok dan sempat 

jatuh dan saksi injak injak; 

Bahwa benar pasa saat terjadi perkelahian tiba-tiba terdakwa 

turun dari motornya sambil mengambil pisau belati dari dalam tas 

slempang mendekati dan menarik tangan kanan korban EKO 

BUDIARTO PRASETYO dan langsung menusuk pisau belati tersebut 

kearah dada sebelah kiri korban EKO BUDIARTO PRASETYO; 

Bahwa benar EKO BUDIARTO PRASETYO ditusuk oleh 

terdakwa dan korban EKO BUDIARTO PRASETYO memanggil dan 
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menarik tangan kanan saksi IQBAL sambil menunjukan luka dada 

sebelah kiri yang mengeluarkan darah; 

Bahwa benar, setelah terdakwa melakukan penusukan 

selanjutnya terdakwa langsung lari dan naik ke sepeda motor mega bro 

warna biru hitam no.pol H 2528 UH dan kemudian berboncengan 

kearah timur; 

Bahwa benar yang saksi lakukan setelah melihat korban terkena 

tusuk kemudian saksi IQBAL membawa EKO BUDIARTO 

PRASETYO kerumah sakit pantiwiloso citarum Semarang dan sampai 

di rumah sakit saudara EKO kejang-kejang dan meninggal dunia; 

Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa memakai jaket warna 

biru dan memakai tas warna coklat; 

Bahwa benar sebelumnya saksi dan teman teman saksi tidak ada 

permasalahan dengan mereka dan hanya saat terjadi senggolan antara 

RIDHO yang berboncengan dengan BIMA dengan pengendara Vario 

dan terjadi cekcok sehingga terjadi pemukulan dan pada saat itu 

terdakwa berboncengan dengan laki-laki lain; 

Bahwa benar jarak saksi dengan terdakwa ada sekitar 2 meter; 

Bahwa benar saksi mengetauhi barang bukti berupa tas 

cangklong tersebut milik terdakwa; 

Bahwa benar sempat saksi melihat terdakwa menunjukan 

senjata tajamnya yang digunakan sambil mengatakan “ngopo kowe”; 
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Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan 

saksi benar. 

4. LUKMAN HAKIM Bin SAMUJI : 

Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar; 

Bahwa saksi tahu telah terjadi peristiwa penusukan; 

Bahwa benar penusukan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 

Januari 2016 jam 18.30 wib di perempatan Giant Jl. Tlogosari Kulon 

Kec.Pedurungan; 

Bahwa benar korban tersebut adalah EKO BUDI PRASETYO, 

22 Thn, Islam, Btt Bugen lor Rt 02 Rw 03 Kel. Bangetayu Kulon Kec. 

Pedurungan Kota Semarang dan saksi kenal dengan korban dan dia 

merupakan keponakan saksi pada saat itu saksi berada ditempat dan 

mengetauhi kejadian tersebut secara langsung; 

Bahwa benar, pelaku penusukan seorang laki-laki berpawakan 

tinggi dan memakai sepeda motor mega pro warna biru hitam no.pol H 

2528 UH dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku; 

Bahwa benar terdakwa melakukan penusukan; 

Bahwa benar terdakwa melakukan penusukan kepada korban 

EKO BUDI PRASETYO menggunakan jenis pisau belati; 

Bahwa benar awal kejadian saat saksi bersama dengan saksi 

BALUL, BIMA, RIDHO, SAIDIN dan EKO kearah rumah BALUL 

akan meuju ke rumah sakit pantiwiloso semarang, pada saat perjalanan 

di perempatan Giant Jl. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota 



 
 

96 
 

Semarang tiba-tiba salah satu rombongan saksi bernama RIDHO 

bersenggolan dengen pengendara sepeda motor vario kemudian 

pengendara tersebut berhenti dan rombongan saksi juga berhenti dan 

saksi BALUL turun diikuti dengan saksi bersama teman teman saksi 

dan mendekati sepeda motor honda vario tersebut dan datang terdakwa 

dengan mengendarai motor mega pro warna biru hitam no.pol H 2528 

UH pada saat terjadi percecokan tiba-tiba pengendara Vario tersebut 

memukul BALUL sebanyak dua kali mengenai dada dan pipi kiri 

kemudian dibalas oleh BALUL dan terjadi perkelahian  pengendara 

motor vario dan kemudian pengendara motor VARIO tersebut di 

keroyok BALUL, RIDHO, SAIDIN, BIMA dan korban EKO dan 

sempat jatuh dan saksi injak injak tiba-tiba terdakwa turun dari 

motornya sambil mengambil pisau belati dari dalam tas slempang 

mendekati dan menarik tangan kanan korban EKO BUDIARTO 

PRASETYO dan langsung menusuk pisau belati tersebut kearah dada 

sebelah kiri korban; 

Bahwa benar setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap 

EKO BUDIARTO PRASETYO, korban EKO BUDIARTO 

PRASETYO memanggil dan menarik tangan kanan saksi BALUL 

sambil menunjukan luka dada sebelah kiri yang mengeluarkan darah; 

Bahwa benar, setelah terdakwa melakukan penusukan 

selanjutnya terdakwa langsung lari dan naik ke sepeda motor mega bro 
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warna biru hitam no.pol H 2528 UH dan kemudian berboncengan 

kearah timur; 

Bahwa benar yang saksi lakukan setelah melihat korban terkena 

tusuk kemudian saksi BALUL membawa EKO BUDIARTO 

PRASETYO kerumah sakit pantiwiloso citarum Semarang dan sampai 

di rumah sakit saudara EKO kejang-kejang dan meninggal dunia; 

Bahwa benar orang yang lari tersebut sama dengan orang yang 

turun dari motor mega pro warna biru hitam no.pol H 2528 UH dan 

cirri-cirinya berpawakan tinggi memakai jaket warna biru dan memakai 

tas warna coklat; 

Bahwa benar pada saat itu BALUL mengunakan sepeda motor 

Yamaha zupiter warna merah milik SAIDIN dengan posisi saudara 

SAIDIN sebagai pengemudi; 

Bahwa benar sebelumnya Saksi dan teman-teman saksi tidak 

mempunyai masalah dengan mereka dan hanya pada saat itu terjadi 

senggolan antara RIDHO yang berboncengan dengan BIMA dengan 

menggunakan Honda cb warna orange; 

Bahwa benar saksi melihat EKO BUDI PRASETYO berdarah 

kami semua panic dan tidak menghiraukan pengemudi vario yang 

sempat dipukuli saksi bersama SAIDIN berusaha membuntuti BALUL 

yang membawa korban tetapi tidak ketemu dan saksi berputar arah dan 

berusaha mengejar pelaku yang memakai Honda mega pro dan vario 

tetapi tidak tertangkap; 
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Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan 

saksi benar. 

5. AINUR RIDHO Bin KHOIRI : 

Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar; 

Bahwa saksi tahu telah terjadi peristiwa penusukan; 

Bahwa benar penusukan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 

Januari 2016 jam 18.30 wib di perempatan Giant Jl. Tlogosari Kulon 

Kec.Pedurungan; 

Bahwa benar korban tersebut adalah EKO BUDI PRASETYO, 

22 Thn, Islam, Btt Bugen lor Rt 02 Rw 03 Kel. Bangetayu Kulon Kec. 

Pedurungan Kota Semarang dan saksi kenal dengan korban dan dia 

merupakan keponakan saksi pada saat itu saksi berada ditempat dan 

mengetauhi kejadian tersebut secara langsung; 

Bahwa benar terdakwa melakukan penusukan kepada korban 

EKO BUDI PRASETYO menggunakan jenis pisau belati dan kejadian 

tersebut berawal kejadian saat saksi bersama dengan saksi BALUL, 

BIMA, RIDHO, SAIDIN dan EKO kearah rumah BALUL akan meuju 

ke rumah sakit pantiwiloso semarang, pada saat perjalanan di 

perempatan Giant Jl. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang 

tiba-tiba salah satu rombongan saksi bernama RIDHO bersenggolan 

dengen pengendara sepeda motor vario kemudian pengendara tersebut 

berhenti dan rombongan saksi juga berhenti dan kemudian BALUL 

turun diikuti dengan saksi bersama teman teman saksi dan mendekati 
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sepeda motor honda vario tersebut dan datang terdakwa dengan 

mengendarai motor mega pro warna biru hitam no.pol H 2528 UH pada 

saat terjadi percecokan tiba-tiba pengendara Vario tersebut memukul 

BALUL sebanyak dua kali mengenai dada dan pipi kiri kemudian 

dibalas oleh BALUL dan terjadi perkelahian pengendara motor vario di 

keroyok dan sempat jatuh dan diinjak injak; 

Bahwa benar pada saat terjadi perkelahian tiba-tiba terdakwa 

turun dari motornya pada saat itu saksi melihat terdakwa menarik 

pundak kanan korban EKO BUDIARTO PRASETYO dan korban 

sempat berbalik menghadap terdakwa dan tiba-tiba terdakwa 

mengambil pisau belati dan ditusukan kearah dada sebelah kiri korban 

saat itu korban sempat jatuh dan korban menarik tangan kanan BALUL 

sambil menunjuk luka dada sebelah kiri yang mengeluarkan darah; 

Bahwa benar setelah terdakwa melakukan penusukan terdakwa 

langsung lari dan naik ke sepeda motor mega bro warna biru hitam 

no.pol H 2528 UH dan kemudian berboncengan kearah timur dan 

kemudian saksi BALUL membawa EKO BUDIARTO PRASETYO 

kerumah sakit pantiwiloso citarum Semarang dan sampai di rumah sakit 

saudara EKO kejang-kejang dan meninggal dunia; 

Bahwa benar pada saat kejadia terdakwa menggunakan motor 

mega pro warna biru hitam no.pol H 2528 UH dan cirri-cirinya 

berpawakan tinggi memakai jaket warna biru dan memakai tas warna 

coklat; 
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Bahwa benar pada saat itu BALUL mengunakan sepeda motor 

Yamaha zupiter warna merah milik SAIDIN dengan posisi saudara 

SAIDIN sebagai pengemudi dan saya sebagai pembonceng, saudara 

EKO berbocengan dengan saya dengan menggunakan satria Fu warna 

hitam dengan posisi saya sebagai pengemudi dan EKO sebagai 

pembonceng, saudara RIDHO berboncengan dengan BIMA 

menggunakan Honda cb; 

Bahwa benar sebelumnya Saksi dan teman-teman saksi tidak 

mempunyai masalah dengan mereka dan hanya pada saat itu terjadi 

senggolan antara RIDHO yang berboncengan dengan BIMA dengan 

menggunakan Honda cb warna orange; 

Bahwa benar saksi melihat EKO BUDI PRASETYO berdarah 

kami semua panic dan tidak menghiraukan pengemudi vario yang 

sempat dipukuli saksi bersama SAIDIN berusaha membuntuti BALUL 

yang membawa korban tetapi tidak ketemu dan saksi berputar arah dan 

berusaha mengejar pelaku yang memakai Honda mega pro dan vario 

tetapi tidak tertangkap; 

Bahwa benar terdakwa tersebut yang saksi lihat telah melakukan 

penusukan terhadap EKO BUDIARTO PRASETYO; 

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan 

saksi benar. 

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 

dengan dakwaan alternatif yaitu : 
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Kesatu : melanggar Pasal 338 KUHP; 

Atau 

Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP; 

Menimbang bahwa terdakwa didakwa secara alternative, maka 

majelis mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta 

hukum, yaitu dakwaan kesatu : melanggar pasal 338 KUHP, yang 

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Barang siapa 

2. Melakukan pembunuhan 

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 

mempertimbangkan sebagai berikut : 

Ad.1. Barang siapa 

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” menurut KUHP 

adalah manusia selaku “naturlijk person”, yang dimintakan pertanggung 

jawaban atas tindak pidana yang dilakukan 

Menimbang bahwa dari pemeriksaan identitas terdakwa di 

persidangan benar terdakwa bernama ADRIANUS NICKO 

BIMANTARA Als ADRIANUS NICKO Bin HENDRIKUS 

HERWANDOKO, telah dewasa sehat jasmani dan rohani, serta tidak 

ditemukan hal-hal yang membuat terdakwa lepas dari tanggung jawab 

apabila terbukti dalam persidangan, untuk itu unsure ini telah terpenuhi 

Ad.2. Melakukan Pembunuhan 
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Menimbang bahwa yang dimaksud “sengaja” adalah adanya niat 

keinginan (willen) untuk melakukan tindak pidana dan adanya “weten” 

yaitu keinsyafan akan akibat dari perbuatan 

Menimbang yang dimaksud dengan “pembunuhan” adalah 

menghilangkan nyawa orang lain 

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan 

terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum di persidangan 

sebagai berikut : 

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Terdakwa 

ADRIANUS NICKO BIMANTARA dijemput ditempat kosnya dijalan 

ciliwung X No 605 Kel. Melatiharjo Kec. Semarang Timur Kota Semarang 

oleh saudara ANDI BUDIARTO untuk diajak menggadaikan motor mega 

pro warna biru hitam No pol H 2528 UH miliknya kemudian ADRIANUS 

NICKO BIMANTARA bersama dengan ANDI BUDIARTO pergi dengan 

menggunakan motor dengan posisi ADRIANUS NICKO BIMANTARA 

sebagai pengemudi dan ANDI  BUDIARRO sebagai pembonceng; 

Bahwa pada saat pergi melintas melewati perempatan Giant Jl. 

Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang terdakwa melihat ada 

teman terdakwa yang bernama ABDUL KARIM sedang cekcok dengan 

saksi IQBAL, BIMA, RIDHO, SAIDIN, LUKMAN korban EKO BUDI 

PRASETYO dan melihat hal tersebut terdakwa berhenti dengan jarak  2 

meter dan kemudian terdakwa bertanya kepada saudara ABDUL KARIM 

“ono opo biy” (ada apa Biy) dan dijawab ABDUL KARIM “aku di tabrak 
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mas” dan kemudian Terdakwa di suruh menunggu oleh ABDUL KARIM  

ditempat tersebut dengan kata lata “enteni sedelok mas” (tunggu sebentar 

mas) dan tidak berapa lama saudara ABDUL KARIM  langsung memukul 

sanksi IQBAL dipukul selanjutnya saksi BIMA, RIDHO, SAIDIN, 

LUKMAN korban EKO BUDI PRASETYO membalas dan terjadi 

pekelahian kemudian saudara ABDUL KARIM  di keroyok hingga jatuh 

dan diinjak injak; 

Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda 

motor langsung menghampiri korban EKO BUDI PRASETYO yang 

paling dekat dengan terdakwa dan terdakwa menarik pundak kanan korban 

EKO BUDI PRASETYO menengok kebelakang langsung memukul 

terdakwa di bagian pipi bagian atas hingga terdakwa mundur kebelakang; 

Bahwa pada saat terdakwa mundur terdakwa langsung 

mengeluarkan satu buah pisau belati panjang kurang lebih 25 cm dan 

bergagang kayu warna coklat dari dalam tas cangklong warna coklat 

merek ESPRITnya dan langsung ditusukan kearah fital dada kiri korban 

EKO BUDI PRASETYO dan mengenai jantung dan mengeluarkan banyak 

darah; 

Bahwa setelah korban EKO BUDI PRASETYO kemudian ANDI 

BUDIARTO memanggil terdakwa dan kemudian terdakwa membonceng 

ANDI BUDIARTO als GEMBER pergi kearah timur menuju kerumah 

ANDI BUDIARTO; 
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Bahwa setelah korban EKO BUDI PRASETYO tertusuk, korban 

menarik tangan kanan saksi IQBAL sambil menunjukan luka dada di 

sebelah kiri yang mengeluarkan darah dan pada saat itu saksi IQBAL 

melihat terdakwa lari dan naik ke mega pro warnah biru hitam no.pol H 

2528 UH kemudian dengan berboncengan saksi membawa korban 

kerumah sakit Pantiwiloso Citarum Semarang; 

Bahwa akibat terdakwa tersebut mengakibatkan korban EKO 

BUDI PRASETYO meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et 

Repertum No. 17/B-5/RF-LD/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang 

ditandatangani oleh dr. Santoso, Sp.F, MH (Kes) Dokter pemeriksa pada 

Rumah Sakit Dr. Karriadi Semarang dengan kesimpulan kekerasan tajam 

berupa luka tusuk pada dada kiri resapan darah pada otot sela iga keenam 

kiri, robekan pada paru dan jantung tanda pendarahan hebat, sebab 

kematian luka tusuk pada dada kiri yang menembus paru dan jantung; 

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diakui terdakwa dan 

dibenarkan saksi-saksi, bahwa terdakwa mengakui melakukan 

pembunuhan dengan cara menusuk korban karena korban dan kawan-

kawan melakukan pengeroyokan terhadap teman terdakwa, maka unsure 

ini telah terpenuhi; 

Menimbang karena unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi dan 

diyakini majelis, maka dakwaan dinyatakan terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” 
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Menimbang karena terdakwa mengakui kesalahannya dan 

dibenarkan saksi-saksi, dimana terdakwa juga mengakui pernah dan sudah 

dihukum dalam perkara lain yaitu pembunuhan dengan pidana penjara 17 

tahun, maka terdakwa patut dijatuhi hukuman setimpal dengan 

perbuatannya yang kedua dengan pemberatab, yang tidak melampaui 

maksimum pemberian masa hukuman penjara; 

Menimbang karena terdakwa ditahan/dihukum dalam perkara lain, 

sesuai dengan ketentuan maka menurut Pasal 22 ayat 4 KUHAP, Pasal 197 

ayat 1 KUHAP da Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-

X/2012, tertanggal 22 November 2012, maka terdakwa dinyatakan tetap 

ditahan dalam amar putusan; 

Menimbang mengenai barang bukti, Pasal 194 ayat (1) KUHAP 

menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari 

segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang 

disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali 

dalam putusan tersebut keculi jika menurut ketentuan undang-undang 

barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau 

dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan ayat 

(2) menyebutkan kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan 

menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai, 

serta ayat (3) menyebutkan perintah penyerahan barang bukti dilakukan 

tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan 

belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 215 KUHAP 
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menyebutkan pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada 

yang paling berhak, setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah 

memenuhi isi amar putusan; 

Menimbang dalam hal barang bukti dapat dirampas, maka Pasal 39 

KUHP menyebutkan : 

a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kajahatan 

atau yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat 

dirampas 

b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang dilakukan dengan tidak 

sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan 

perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang 

c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh 

Hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang 

yang telah disita. (ISR. 145; KUHP 40, 45 dst) 

Menimbang karena barang bukti dalam perkara ini ada yang 

digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dinyatakan akan di rampas 

untuk dimusnahkan, sedang milik korban dikembalikan kepada korban; 

Menimbang mengenai biaya perkara Pasal 222 KUHAP 

menyebutkan ayat (1) siapapun yang diputus dibebani membayar biaya 

perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan 

hukum, biaya pekara dibebankan pada Negara dan ayat (2) Dalam hal 

terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari 
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pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan 

pengadilan, biaya perkara dibebankan pada Negara; 

Menimbang karena terdakwa dijauhi pidana dan tidak mengajukan 

permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara yang diatur Pasal 

222 KUHAP; 

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu 

dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan : 

1. Hal-hal yang memberatkan : 

a. Perbuatan terdakwa sesuatu yang meresahkan 

b. Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena 

pembunuhan 

2. Hal-hal yang meringankan : 

a. Terdakwa mengakui perbuatannya 

Memperhatikan, pasal 338 KUHP dan Undang-undang  Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan; 

Mengadili 

1. Menyatakan terdakwa ADRIANUS NICKO BIMANTARA Als 

ADRIANUS NICKO Bin HENDRIKUS HERWANDOKO, terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan 

sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan pertama; 
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2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIANUS NICKO 

BIMANTARA Als ADRIANUS NICKO Bin HENDRIKUS 

HERWANDOKO, dengan pidana selama 9 (sembilan) tahun. 

a. Memerintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan  

b. Menyatakan barang bukti :  

- 1 buah tas cangklong warna Coklat merek ESPRIT 

- 1 buah pisau belati panjang kurang lebih 25 cm dan bergegang 

kayu warna coklat 

- 1 sweater warna biru  

- 1 slayer  

- 1 helm 

dirampas untuk dimusnahkan 

- 1 unit sepeda motor mega pro warna biru hitam 

c. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) 

Berdasarkan kasus posisi diatas dapat dilihat bahwa profesi seorang 

Hakim itu tidak mudah. Dalam menjalankan profesinya, Hakim dituntut dapat 

menyelesaikan perkara dengan adil, jujur, dan bijaksana, profesional, dan 

dengan penuh pertimbangan supaya perkara yang ditangani dapat 

menghasilkan putusan adil bagi para pihak. Hakim dalam mengambil 

keputusan selalu di hadapkan pada faktor-faktor yang menyebabkan 

disparitas itu muncul, baik yang berasal dari dalam institusinya maupun yang 

berasal dari luar, atau dari masyarakat. 
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Adapun faktor-faktor yang timbul dalam disparitas pemidanaan, 

berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang 

adalah : 

“Profesi seorang Hakim itu tidak mudah, kita harus pandai menguasai 

segala situasi dan kondisi dalam persidangan. Sepertinya saya pernah 

menangani kasus disparitas dalam persidangan. Berbagai faktor-faktor 

yang dapat menyebabkan kasus tersebut dikatakan disparitas atau 

tidak itu tergantung dari faktor internal dan faktor eksternalnya. Untuk 

faktor internalnya yaitu dari hati nurani para Hakim. Sedangkan dari 

faktor eksternalnya yaitu dari pelaku dan masyarakat, seperti barang-

barang bukti yang berada dipersidangan tersebut yang diajukan. Si 

pelaku dalam kategori sudah pernah melakukan tindak pidana 

(residivis) atau belum sama sekali, usia dari pelaku tersebut, jenis 

kelamin dan status pelaku, kondisi psikologis pelaku, motivasi atau 

latar belakang dari perbuatan si pelaku, kebijakan faktor-faktor yang 

meringankan atau memberatkan dalam persidangan, dan keadaan-

keadaan tertentu”
66

. 

 

Berdasarkan hasil wawancara menurut Hakim di Pengadilan Negeri 

Semarang, beliau mengatakan bahwa:  

“Saya tidak terlalu ingat, pernah atau tidaknya saya menangani kasus 

disparitas pemidanaan karena ada banyak kasus yang saya periksa. 

Satu dan lain kasus yang berkaitan bisa saja diputus berbeda. 

Perbedaan ini tergantung dari hal-hal yang memberatkan atau 

meringankan dari terdakwa. Sikap dari terdakwa yang berbelit-belit 

dalam persidangan juga menjadi bahan pertimbangan seorang Hakim. 

Selain itu kaitan yang lainnya seperti pelaku yang residivis akan 

berbeda pidananya dengan pelaku yang baru melakukan tindak 

pidana. Hal-hal tersebut akan dimusyawarahkan oleh Hakim ketua 

sidang dengan Hakim-Hakim anggotanya. Namun dalam putusan yang 

di jatuhkan oleh Hakim terkadang terdapat pandangan klien yang 

berbeda atas putusan yang dijatuhkan”
67

. 

 

Sesuai penelitian yang dilaksanakan, penulis menemukan bahwa di 

dalam prakteknya benar adanya disparitas yang dilakukan oleh Hakim. 
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  Hasil wawancara dengan Achmad Dimyati RS, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang  

pada tanggal 22 Februari 2018 
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 Hasil wawancara dengan Dr. Eddy Parulin Siregar, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri 

Semarang, pada tanggal 22 Februari 2018 
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Mengenai disparitas yang terjadi, disebabkan oleh banyak faktor yang 

dihadapi oleh para Hakim pada saat memutuskan suatu putusan tindak pidana 

pembunuhan yang ada di Pengadilan Negeri Semarang. Kemudian penulis 

menganalisis bahwa para Hakim dapat mengalami beberapa faktor-faktor 

yang menyebabkan adanya disparitas pemidanaan di atas sebagai berikut: 

1. Faktor Perundang-undangan 

Peraturan perundang-undangan diberlakukan bagi semua warga 

negara atau semua golongan tertentu. Dalam hukum pidana positif di 

Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan dalam memilih jenis pidana 

mengenai ancaman pidana bagi terdakwa. Dengan adanya kebebasan yang 

dilakukan oleh Hakim dalam penjatuhan pidana, hal ini menjadi salah satu 

penyebab disparitas pemidanaan. Tindak pidana pembunuhan merupakan 

tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) buku II bab XIX yang terdiri dari 13 pasal yaitu pasal 338 sampai 

pasal 350
68

. Di dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan adanya batas 

maksimum pidana penjara. Kebebasan yang dimiliki Hakim dalam 

menentukan pidana yang tepat bertujuan agar putusan yang dijatuhkan 

sesuai dengan keadilan yang dimiliki oleh Hakim. Hakim memiliki 

kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 

tentang kekuasaan keHakiman dan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 

1945 yang berbunyi “kekuasaan keHakiman merupakan kekuasaan yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
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 P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, Op.cit. 
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keadilan”. Faktor penyebab terjadinya disparitas pemidanaan yaitu 

bersumber pada hambatan terhadap penegakan hukumnya sendiri. 

Hambatan tersebut dikarenakan ada pihak yang memperbolehkan adanya 

disparitas, hal ini mengakibatkan bahwa disparitas sebagai wujud 

kelemahan permasalahan hukum. 

2. Faktor dari Internal (Penegak Hukum atau Hakim) 

Faktor dari internal yaitu faktor-faktor yang bersumber pada 

penegak hukum atau Hakim. Dalam melakukan penjatuhan putusan pidana 

terhadap terdakwa kasus pembunuhan, para Hakim di Pengadilan Negeri 

Semarang sering dihadapkan oleh faktor dari internal, yaitu mengenai hati 

nurani. Hati nurani dari seorang Hakim yang menjadi salah satu penentu 

berat atau ringannya suatu putusan perkara pidana yang akan dijalankan 

oleh terdakwa. Mengenai hal tersebut, maka berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bapak Achmad Dimyati RS, menyatakan bahwa:  

“Apabila Hakim berpatokan pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, maka seorang Hakim tidak akan menengok pada hati 

nuraninya. Seorang Hakim mempunyai kebijakannya masing-

masing di dalam persidangan. Menurut beliau, walaupun di dalam 

peraturan perundang-undangan pembunuhan telah mengatur 

standar batas maksimum pidana bagi terdakwa, seorang Hakim 

akan melihat sikap dari terdakwa pada saat di ruang persidangan”
69

. 

 

Lebih lanjut lagi, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak 

Eddy Parulin Siregar, menyatakan bahwa: 

“Selain hati nurani yang digunakan oleh para Hakim, faktor lain 

yang menyebabkan disparitas adalah hasil dari Hakim melakukan 

musyawarah terhadap sikap terdakwa selama di dalam persidangan 
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 Hasil wawancara dengan Achmad Dimyati RS, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang  

pada tanggal 22 Februari 2018 
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dan hal-hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa. Hasil 

musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang 

mufakat sehingga pada saat memutuskan berat atau ringannya 

sanksi pidana terdakwa masing-masing dapat diterima oleh 

terdakwa. Hakim-Hakim di dalam persidangan tersebut terdiri dari 

Ketua Hakim dan Anggota-anggota Hakim. Di dalam prakteknya, 

Ketua Hakim yang mempunyai peranan penting dalam 

menjatuhkan putusan pidana, sedangkan Hakim-Hakim Anggota 

hanya bersifat mengikuti Ketua Hakimnya”
70

. 

 

Selanjutnya dijelaskan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi 

disparitas adalah mengenai usia dan pengalaman kerja dari seorang Hakim. 

Antara usia dan pengalaman kerja mempunyai kaitan yang erat karena 

dapat mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Hakim muda 

dengan Hakim senior memiliki pengalaman kerja masing-masing. Untuk 

Hakim muda memang belum memiliki pengalaman di dalam persidangan. 

Semakin tua usia Hakim maka semakin banyak pengalaman dan sikap 

bijaksana yang dimiliki dalam menghadapi kasus yang ditanganinya. 

3. Faktor dari Eksternal (Pelaku dan Masyarakat) 

Faktor dari eksternal yaitu faktor-faktor yang bersumber pada 

pelaku dan masyarakat. Ada pula faktor dari eksternal yang menyebabkan 

adanya disparitas pemidanan yang berasal dari pelaku dan masyarakat 

yaitu masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa setiap orang 

yang melakukan tindak pidana harus dihukum penjara sesuai Undang-

undang yang berlaku. Apabila putusan dari Hakim tidak sesuai harapan 

dari masyarakat, masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan 

anarki atau protes yang berlebihan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Achmad Dimyati RS, 

dinyatakan bahwa: 

“Disparitas pemidanaan yang dialami oleh terdakwa pada kasus 

pembunuhan merupakan hal yang wajar. Bahkan diperbolehkan 

sepanjang tidak ada disparitas yang menonjol antar pelaku yang 

dijerat pasal yang sama. Disparitas yang diterima oleh terdakwa 

merupakan hasil dari pertimbangan fakta-fakta di persidangan yang 

dilakukan oleh Hakim. Disparitas tersebut merupakan salah satu 

cara untuk menunjukan rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak 

mungkin terdakwa yang sama-sama melakukan tindak pidana 

sama, dijerat pasal yang sama namun sanksi pidananya juga sama. 

Hal ini timbul karena ada pertimbangan-pertimbangan yang 

menjadi faktor-faktor Hakim dalam menjatuhkan akhir putusan”
71

. 

 

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Bapak Achmad Dimyati RS 

menyatakan bahwa: 

“Sebelum dibacakan putusan pidana yang dilakukan oleh Hakim, 

tentunya Hakim sudah mempertimbangkan tindak pidana terdakwa 

dalam tindak pidana yang dilanggar seperti tindakan terdakwa yang 

direncanakan lebih dahulu atau sebaliknya. Salah satu yang 

menjadi pertimbangan berat atau ringannya suatu sanksi pidana 

yaitu dari beberapa faktor “
72

. 

 

Dikatakan disparitas pemidanaan apabila terdakwa yang sama-

sama melanggar pasal yang sama dengan alat bukti yang hampir sama 

namun berbeda putusan sanksi pidana yang dijatuhkan. Jadi, jenis 

pembunuhan yang dilakukan seperti pembunuhan biasa atau terencana 

mempunyai sanksi pidana masing-masing.  
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 Hasil wawancara dengan Achmad Dimyati RS, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang  

pada tanggal 22 Februari 2018 
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pada tanggal 22 Februari 2018 



 
 

114 
 

C. Pertimbangan Utama Hakim Saat Memutuskan Berat Ringannya 

Penjatuhan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di 

Pengadilan Negeri Semarang 

Penerapan hukum positif oleh Hakim harus mewujudkan nilai-nilai 

dan rasa keadilan di dalam masyarakat, sehingga putusan yang ditentukan 

oleh Hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu seorang 

Hakim dalam menjatuhan pidana harus selalu menjamin adanya kebenaran, 

keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. 

Sebagai dasar dalam membahas pertimbangan Hakim dalam 

memberikan putusan untuk perkara tindak pidana pembunuhan. Penulis 

melakukan studi kasus terhadap Putusan Nomor 498/Pid.B/2016/PN.Smg dan 

Nomor 600/Pid.B/2016/PN.Smg. Data putusan tersebut diperoleh langsung 

dari panitera muda bagian pidana Pengadilan Negeri Semarang. 

Sesuai dengan pertimbangan Hakim dalam memutuskan hukuman 

terhadap tindak pidana pembunuhan menurut kedua kasus posisi diatas, maka 

dapat dijelaskan menurut tabel dibawah ini, sebagai berikut:
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Tabel 3.1. Daftar Putusan Perkara Pembunuhan 

No Putusan 

Keterangan 

Tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum 

Pertimbangan Hakim 

Pidana 

Memberatkan Meringankan 

1. 1 Putusan 

Nomor 

498/Pid.B/

2016/PN.S

mg 

a. Kesatu Primair : 

Pasal 340 KUHP 

Subsidair : Pasal 338 

KUHP 

b. Kedua : Pasal 351 

Ayat 3 

 

Perbuatan 

terdakwa 

meresahka

n 

masyarakat 

a. Terdakwa bersikap 

sopan 

dipersidangan, 

menyesali, 

mengakui 

perbuatannya 

sehingga 

melancarkan 

jalannya 

persidangan. 

b. Terdakwa belum 

pernah dihukum 

c. Adanya 

perdamaian dengan 

keluarga korban 

dipersidangan 

 Pidana penjara 

selama 11 

(sebelas) tahun 

2. 2 P

Putusan 

Nomor  

600/Pid.

B/2016/

PN.Smg 

a. Kesatu : Pasal 

338 KUHP 

b. Kedua : Pasal 

351 Ayat 3 

 

a. Perbuatan 

terdakwa 

sesuatu yang 

meresahkan 

b. Terdakwa 

sebelumnya 

sudah pernah 

dihukum 

karena 

pembunuhan 

a. Terdakwa 

mengakui 

perbuatannya 

 Pidana penjara 

selama 9 

(Sembilan) tahun 

 

Sumber  :  Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa tanggal 27 

Februari 2018. 
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Menurut keterangan kedua kasus posisi diatas penulis menerangkan 

bahwa adanya banyak perbedaan di dalam kasus tersebut. Keterangan kedua 

kasus posisi diatas sebagai berikut :  

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Apabila dilihat dari tuntutan perkasus, maka terlihat adanya perbedaan 

di dalam kedua kasus tersebut. Untuk kasus yang pertama (1) bahwa tuntutan 

yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu terdakwa 

dijatuhi hukuman selama 11 tahun penjara dan diancam pidana dengan 

dakwaan yaitu: 

Kesatu Primair : Perbuatan terdakwa melanggar perbuatan tindak   

pidana yang diancam pidana pasal 340 KUHP  

Subsidair  : Perbuatan terdakwa melanggar perbuatan tindak 

pidana diancam pidana dalam pasal 338 KUHP 

ATAU 

Kedua : Perbuatan terdakwa melanggar perbuatan tindak 

pidana diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) 

KUHP 

Sedangkan untuk kasus yang kedua (2) tuntutan yang dilakukan Jaksa 

Penuntut Umum terdakwa dijatuhi hukuman selama 13 tahun penjara dan 

diancam pidana dengan dakwaan yaitu : 

Kesatu   : Perbuatan terdakwa melanggar perbuatan tindak 

pidana diancam pidana dalam pasal 338 KUHP  
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ATAU 

Kedua   :   Pasal 351 ayat (3) KUHP 

2. Pertimbangan oleh Hakim 

Berkaitan dengan pertimbangan oleh Hakim, maka dapat dilihat 

bahwa untuk hal-hal yang memberatkan dalam kasus pertama (1) dan kedua 

(2) itu berbeda. Dalam kasus yang pertama hal-hal yang memberatkan adalah 

perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan kasus yang kedua (2) 

adalah perbuatan terdakwa sesuatu yang meresahkan masyarakat dan 

terdakwa adalah seorang residivis (pernah dihukum atas perkara yang sama 

dengan pidana penjara 17 tahun). 

Hal-hal yang meringankan dalam kasus pertama dan kedua itu 

berbeda. Dalam kasus yang pertama (1) adalah terdakwa bersikap sopan 

dipersidangan, menyesali dan mengakui perbuatannya sehingga melancarkan 

jalannya persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, dan adanya 

perdamaian dengan keluarga korban dipersidangan. Sedangkan kasus yang 

kedua (2) adalah terdakwa mengakui perbuatannya. 

3. Pidana 

Mengenai putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, pada kasus 

pertama (1) dan kasus kedua (2) terdapat disparitas dalam putusan pidananya, 

yaitu dalam kasus pertama (1) dalam putusan terdakwa dijatuhkan pidana 

penjara selama 11 tahun, sedangkan pada kasus yang kedua (2) dalam putusan 

terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 9 tahun. Dalam 2 (dua) kasus yang 
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diangkat, dalam memutus dan menjatuhkan pidana, kesetaraan penjatuhan 

pidana tidak terlihat dikarenakan Hakim tidak mempertimbangkan bahwa 

salah satu terdakwa adalah recidivis kasus pembunuhan dan dalam hal ini 

Hakim justru memberikan putusan yang lebih ringan dibanding terdakwa lain 

dalam kasus pembunuhan. Hal ini bisa terjadi karena Hakim di Pengadilan 

Negeri Semarang sering dihadapkan oleh faktor internal, yaitu mengenai hati 

nurani. Hati nurani dari seorang hakim yang menjadi salah satu penentu berat 

atau ringannya suatu putusan perkara pidana yang akan dijalankan oleh 

terdakwa. Faktor lain yang menjadi penentu berat ringannya sanksi pidana 

terdakwa yaitu hasil dari hakim melakukan musyawarah terhadap sikap 

terdakwa selama di dalam persidangan dan hal-hal yang meringankan atau 

memberatkan terdakwa. Hasil musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai 

kesepakatan yang mufakat sehingga pada saat memutuskan berat atau 

ringannya sanksi pidana terdakwa masing-masing dapat diterima oleh 

terdakwa.  

Dalam menjatuhkan putusan seorang Hakim juga berpedoman pada 

pertimbangan yuridis dan non yuridis. 

a. Pertimbangan Yuridis 

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim 

yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan 

dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di 

dalam putusan. Pertimbangan yuridis antara lain terdiri dari : 
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1) Pertimbangan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 

Surat dakwaan menurut hukum acara pidana, seperti yang 

termuat dalam KUHAP jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 

mempunyai peranan yang sangat penting, karena surat dakwaan yang 

dibuat oleh Jaksa dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum 

menjadi dasar pemeriksaan disidang pengadilan. Kemudian surat 

dakwaan itu menjadi dasar dari putusan Hakim (Majelis Hakim). Surat 

dakwaan itu dapat terlihat dari bunyi pasal 197 KUHP, dalam hal 

putusan pemidanaan, haruslah didasarkan kepada dakwaan 

sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Sifat dan hakikat surat 

dakwaan digariskan dalam KUHAP seperti dikemukakan diatas, 

musayawarah terakhir untuk mengambil keputusan Majelis Hakim 

wajib mendasarkannya kepada isi surat dakwaan (pasal 182 ayat 4 

KUHAP). 

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaaan, dan 

dalam putusan Nomor 498/Pid.B/2016/PN.Smg Dalam putusan ini 

jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan subsidaritas 

alternatif yang terdiri dari dakwaan primer dan subsidair. Dalam 

dakwaan primer terdakwa melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP. 

Pasal 340 KUHP yang berbunyi : Barangsiapa sengaja dan dengan 

rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena 

pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana 
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penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua 

puluh tahun. Dan dalam dakwaan subsidair terdakwa melanggar 

ketentuan Pasal 338 KUHP. Pasal 338 KUHP yang berbunyi : 

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena 

pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

Dalam dakwaan kesatu primair melanggar pasal 340 KUHP,  bahwa 

unsur yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu tidak terpenuhi dan 

terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan 

kesatu primair, sehingga dibebaskan dari dakwaan kesatu primair. Dan 

Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN.Smg dalam putusan ini jaksa 

penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal terdakwa 

melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP. Pasal 338 KUHP berbunyi : 

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena 

pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

2) Keterangan Terdakwa 

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, 

digolongkan sebagai alat bukti. Berikut ini akan dikemukakan 

pertimbangan Hakim berkaitan dengan keterangan terdakwa yang 

disampaikan di dalam sidang yaitu yang terdapat dalam putusan nomor 

498/Pid.B/2016/PN.Smg. Menimbang bahwa di awal persidangan 

telah didengar pula keterangan dari terdakwa, yang pokoknya 

menerangkan diantaranya : 
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a) “Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah benar”. 

b) “Bahwa benar saya kenal dengan barang bukti yang diajukan 

penuntut umum yaitu 1 (satu) buah pisau sangkur panjang kurang 

lebih 30 Cm, 1 (satu) buah kaos milik korban warna hijau 

bertuliskan WANI SATOE NYALI, 1 (satu) buah celana dalam biru 

dengan noda darah, 1 (satu) buah bambu dengan panjang ± 1 Meter. 

c) “Bahwa benar terbukti secara sah dan merasa bersalah melakukan 

tindak pidana “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”. 

Dalam putusan nomor 600/Pid.B/2016/PN.Smg. Menimbang 

bahwa di awal persidangan telah didengar pula keterangan dari 

terdakwa, yang pokoknya menerangkan diantaranya : 

a) “Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah benar”. 

b) “Bahwa benar saya kenal dengan barang bukti yang diajukan 

penuntut umum yaitu 1 (satu) buah tas cangklong warna Coklat 

merek ESPRIT, 1 (satu) buah pisau belati panjang kurang lebih 25 

cm dan bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) sweater warna biru, 1 

(satu) slayer, 1 (satu) helm dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) 

unit sepeda motor mega pro warna biru hitam”. 

c) “Bahwa benar terbukti secara sah dan merasa bersalah melakukan 

tindak pidana “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”. 
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3) Keterangan Saksi 

Hakim mempertimbangkan keterangan saksi, hal tersebut 

merupakan hal yang wajar sebab dari keretangan saksi inilah akan 

terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa 

pelakunya. Dengan kata lain, keterangan saksi ini akan memberi 

gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum 

sehingga dengan keterangan saksi Hakim mempunyai gambaran akan 

dakwaan jaksa penuntut umum. 

4) Barang-Barang Bukti 

Mengenai alat bukti berupa barang bukti, menurut Eddy Parulin 

Siregar: 

“Barang-barang bukti merupakan semua benda-benda sitaan 

yang diajukan di persidangan pengadilan oleh penuntut 

umum
73

.”  

 

Sebelum Hakim menyatakan kesalahan pelaku, Hakim tentu 

memeriksa dan memutuskan kasus tersebut dengan berdasarkan 

barang-barang bukti yang disita dan diajukan dalam persidangan. Alat  

bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang ada lima (5) yaitu
74

 

berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk lainnya, 

dan keterangan terdakwa. Keyakinan para Hakim dalam menilai 

kebenaran perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada 
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terdakwa akan bertambah apabila semua barang-barang bukti yang 

terungkap dalam persidangan dikenal dan diakui oleh terdakwa dan 

saksi-saksi.  

Dalam putusan Nomor 498/Pid.B/2016/PN.Smg barang bukti 

yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut : 

a) 1 (satu) buah pisau sangkur panjang kurang lebih 30 Cm. 

b) 1 (satu) buah kaos milik korban warna hijau bertuliskan WANI 

SATOE NYALI. 

c) 1 (satu) buah celana dalam biru dengan noda darah. 

d) 1 (satu) buah bambu dengan panjang ± 1 Meter. 

Dirampas untuk dimusnahkan 

Dalam putusan Nomor 498/Pid.B/2016/PN.Smg barang bukti 

yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut : 

a) 1 buah tas cangklong warna Coklat merek ESPRIT. 

b) 1 buah pisau belati panjang kurang lebih 25 cm dan bergegang kayu 

warna coklat. 

c) 1 sweater warna biru. 

d) 1 slayer. 

e) 1 helm. 

Dirampas untuk dimusnahkan 

f) 1 unit sepeda motor mega pro warna biru hitam 
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b. Pertimbangan Non Yuridis 

Pertimbangan Non Yuridis dalam KUHP yang menjadi pedoman 

pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa 

mengenai tindak pidana pembunuhan, yaitu 
75

: 

1) Latar Belakang Perbuatan Pelaku 

Latar belakang perbuatan yang dilakukan oleh pelaku menjadi 

pengaruh dalam perbedaan pemidanaan. Sebelum Hakim mengambil 

keputusan pidana yang akan dijalankan oleh pelaku, Hakim tentu akan 

memeriksa sebab-sebab tindak pidana pembunuhan. Hakim ketua dan 

Hakim-Hakim anggota tentu mempunyai penilaian yang berbeda terkait 

motivasi atau latar belakang yang dilakukan pelaku. Oleh karena itu 

timbulah disparitas dalam suatu putusan-putusan. 

2) Pelaku Tindak Pidana Pengulangan (Recidivis) 

Mengenai pelaku tindak pidana pengulangan (recidivis), maka 

berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Achmad Dimyati RS, 

dinyatakan bahwa: 

“Pengulangan (recidivis) merupakan pelaku yang melakukan 

tindak pidana tertentu, telah dijatuhui hukuman, dan menjalani 

hukuman, kemudian ia melakukan lagi tindak pidana dan dijatuhi 

hukuman. Apabila pelaku recidivis hukuman yang diberikan oleh 

hakim lebih ringan daripada pelaku tindak pidana yang berbeda 

hal ini bisa terjadi karena Hakim mempertimbangkan hal-hal dari 

faktor-fakor seperti hati nurani atau rasa kemanusiaan, 

melakukan musyawarah terhadap sikap terdakwa selama di 
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dalam persidangan dan mempertimbangkan hal-hal yang 

meringankan atau memberatkan terdakwa, serta bukti-bukti yang 

telah dikumpulkan.
76

 

 

Pada dasarnya recidivis dapat dibedakan menjadi dua (2) 

golongan yaitu
77

: 

a) Residive umum (general residive) 

Merupakan seseorang yang melakukan kejahatan yang telah 

dijatuhi pidana oleh Hakim kemudian ia melakukan tindak pidana 

lagi dalam bentuk-bentuk tindak pidana apapun. Hal ini dapat 

digunakan sebagai alasan pemberat dalam hukumannya. 

b) Residive khusus (special residive) 

Merupakan seseorang yang melakukan kejahatan yang telah 

dijatuhi pidana oleh Hakim kemudian ia melakukan tindak pidana 

lagi yang sejenis dengan tindak pidana sebelumnya. Oleh karena 

itu, persamaan tindak pidana tersebut dapat dipergunakan sebagai 

dasar untuk alasan pemberat hukumannya.  

Di dalam KUHP, ketentuan mengenai pengulangan (recidivis) 

telah diatur dalam bab khusus yaitu Buku II KUHP dalam Bab XXXI 

tentang Aturan Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan dengan 

Berbagai-bagai Bab dan diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 
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488 KUHP. Dari ketiga aturan yang diatur dalam ketiga pasal tersebut 

untuk tindak pidana bagi pelaku pengulangan (recidivis) dikenakan 

tambahan sepertiganya dari ancaman pidana maksimal tindak pidannya 

yang dilakukan pelaku. 

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan 

utama untuk di jadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga 

ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/menentukan 

fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap 

hasil putusan. Seorang Hakim dalam memutus suatu perkara harus 

mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran 

fisolofis (keadilan), seperti pada kasus yang kedua pelaku recidivis 

penjatuhan hukumannya lebih ringan dibandingkan terdakwa lainnya 

dalam kasus yang berbeda. Pada kenyataannya hal tersebut dapat 

menimbulkan isu ketidakadilan, tetapi kembali lagi pada putusan Hakim 

yang memberikan suatu putusan kepada terdakwa dengan segala 

pertimbangan, seperti yang dijelaskan pedoman yang wajib 

dipertimbangkan oleh hakim dalam Rancangan Undang-undang (RUU) 

KUHP yang digunakan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, 

yaitu mengenai kesalahan dari si pembuat tindak pidana, motif dan 

tujuan dalam melakukan tindak pidana, mens rea (sikap batin), kategori 

tindak pidana berencana atau bukan, jalan melakukan tindak pidana, 

tindakan para pelaku setelah melangsungkan aksi tindak pidana, 
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keadaan sosial dan ekonomi pelaku, dampak masa depan baik yang 

diperbuat pelaku maupun korban setelah mengalami tindak pidana, 

sikap memaafkan oleh pihak korban, dan lingkungan masyarakat yang 

memandang tindak pidana si pelaku. 

3) Jenis kelamin dan Status Pelaku 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Achmad Dimyati 

RS, menyatakan bahwa 
78

: 

“Jenis kelamin pelaku tindak pidana biasanya sering dikait-kaitkan 

oleh Hakim dalam pertimbangan dengan Hakim lain. Hakim 

cenderung melihat bahwa dari jenis kelamin dapat menjadi bahan 

pertimbangan kelayakan. Apabila pelaku berjenis laki-laki apakah 

statusnya single atau berkeluarga sehingga harus menafkahi, atau 

apabila pelaku berjenis perempuan berstatus single atau 

berkeluarga yang harus merawat anak-anaknya. Pelaku yang 

berstatus pekerja atau pelajar atau pengangguran juga menjadi 

bahan pertimbangan bagi Hakim dalam mengambil putusan tindak 

pidana khususnya tindak pidana pembunuhan.” 

 

Dalam pertimbangan Hakim, jenis kelamin dan status pelaku 

dapat mempengaruhi putusan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim. 

Seperti halnya apabila pelaku berjenis laki-laki atau perempuan 

berstatus single atau berkeluarga, seorang Hakim dapat 

mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada 

pelaku tindak pidana. 
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4) Kondisi Psikologis Pelaku 

Kondisi psikologis si pelaku merupakan salah satu faktor dimana 

perbuatan si pelaku tersebut melanggar norma-norma hukum. Kondisi 

psikologis menjadi faktor-faktor mengenai kejiwaannya bahwa 

dilakukan dengan tekanan pihak lain atau tidak, kesadaran atau tidak, 

dan keterpaksaan atau kesengajaan. 

5) Keadaan-keadaan Tertentu 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eddy Parulin 

Siregar, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, yang menyatakan 

bahwa : 

“Faktor sosial, ekonomi, dan budaya menjadi bahan pertimbangan 

oleh Hakim. Hakim yang mempertimbangkan faktor sosial akan 

menilai dari pekerjaannya, cara berbicara, dan cara ia berpakaian. 

Kemudian untuk faktor ekonomi, Hakim cenderung melihat dari 

latar belakang perekonomian pelaku. Apakah ia memiliki keluarga 

yang perlu untuk dinafkahi atau memiliki pendapatan bagi dirinya 

sendiri dan berasal dari keluarga yang kurang mampu atau dari 

keluarga yang mampu. Terakhir, faktor budaya yang beraneka 

ragam dapat kita lihat dari keanekaragaman adat istiadat yang 

masih kental dan diakui oleh Indonesia”
79

. 

 

Dimaksud dengan keadaan-keadaan tertentu ialah faktor-faktor 

seperti status sosial, ekonomi dan budaya. Keadaan-keadaan ini 

biasanya dialami oleh Hakim pada saat pengambilan keputusan 

pemidanaan bagi pelaku. 
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Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pedoman yang wajib 

dipertimbangkan oleh Hakim dalam KUHP yang digunakan dalam menjatuhkan 

putusan kepada terdakwa, yaitu mengenai kesalahan dari si pembuat tindak 

pidana, motif dan tujuan dalam melakukan tindak pidana, mens rea (sikap batin), 

kategori tindak pidana berencana atau bukan, jalan melakukan tindak pidana, 

tindakan para pelaku setelah melangsungkan aksi tindak pidana, keadaan sosial 

dan ekonomi pelaku, dampak masa depan baik yang diperbuat pelaku maupun 

korban setelah mengalami tindak pidana, sikap memaafkan oleh pihak korban, 

dan lingkungan masyarakat yang memandang tindak pidana si pelaku. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eddy Parulin Siregar, 

menyatakan bahwa: 

”Dalam menjatuhkan putusan Hakim selalu berpatokan pada undang-

undang yang berlaku dan didakwakan pada terdakwa, begitu juga dengan 

kasus tindak pidana pembunuhan. Pidana yang dijatuhkan berupa pidana 

penjara sesuai dengan berat ringan perbuatannya sebagaimana sudah 

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)”
80

. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Achmad Dimyati RS, 

dinyatakan bahwa: 

”Dalam memberikan putusan seorang Hakim tidak boleh sembarangan, 

ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan. Sebelum dijatuhkan 

putusan pidana, tentunya sebagai Hakim sudah mempertimbangkan 

tindak pidana terdakwa dalam tindak pidana yang dilanggar seperti 

halnya terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, apakah tindak 

pidana dilakukan berencana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi 

pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh pidana 

terhadap masa depan korban atau keluarga korban, maaf dari 

korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang 
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dilakukan. Seorang Hakim juga mempunyai kebijakannya masing-masing 

di dalam persidangan. Walaupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) telah mengatur standar maksimum pidana bagi 

terdakwa”
81

. 

 

Hal ini membuktikan bahwa putusan yang dijatuhkan Hakim sekarang ini 

cenderung bersifat positivis artinya Hakim memutus suatu perkara hanya 

berdasarkan hukum positif yang berlaku, padahal dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan 

KeHakiman disebutkan bahwa : 

(1) Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengetahui, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Seorang Hakim sebagai penegak hukum harus turut merasakan dan 

mengenali rasa keadilan yang hidup di masyarakat, agar dapat memberi putusan 

sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Tugas 

Hakim bukan hanya menegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang ada, tetapi juga berkaitan dengan penemuan hukum karena pada 

kenyataannya perkembangan perkara yang masuk di pengadilan khususnya 

perkara pidana terus mengalami perkembangan sesuai seiring dengan 

perkembangan zaman. Oleh sebab itu, Hakim sudah seharusnya memiliki 

kepekaan yang lebih terhadap fenomena-fenomena yang berkembang di tengah 

masyarakat. Dengan demikian, sudah sepantasnya jika Hakim memberi putusan 
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yang lebih berat terhadap kejahatan luar biasa seperti tindak pidana pembunuhan 

semacam ini. 

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim dalam menentukan 

putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengelola 

dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal 

ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan jaksa penuntut umum 

maupun muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada 

terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan 

profesionalisme. Berkaitan dengan perkara yang penulis teliti, pada waktu 

melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang, penulis melakukan 

wawancara langsung kepada Hakim yang memutus perkara ini, adapun hasil 

wawancara dengan Bapak Eddy Parulin Siregar, mengatakan bahwa:  

“Dalam pemeriksaan dan mengadili suatu perkara, Hakim terikat dengan 

hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dari hasil 

pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan 

untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam 

persidangan merupakan bahan utama untuk di jadikan pertimbangan 

dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam 

mengemukakan/menentukan fakta suatu kasus merupakan faktor 

penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Seorang Hakim dalam 

memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis 

(hukum) dengan kebenaran fisolofis (keadilan). Seorang Hakim harus 

membuat keputusan-keputusan Hakim yang adil dan bijaksana dengan 

mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya terjadi dalam 

masyarakat”
82

. 
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Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis berpendapat bahwa 

Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa dalam 

kasus tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum pemidanaan tetapi 

untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi 

pidana Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang 

memberatkan bagi para terdakwa.  

D. Proporsionalitas Penjatuhan Pidana yang Diputus oleh Hakim dalam Kasus 

Tindak Pidana Pembunuhan 

Proporsionalitas penjatuhan pidana yang diputus oleh Hakim pada 

dasarnya sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. 

Proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang berat ringannya 

pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. Nilai dan norma yang berlaku dalam 

masyarakat serta budaya, cenderung menjadi hal yang paling ditentukan dalam 

menentukan sanksi yang dipandang itu patut dan tepat dalam konteks tertentu. 

Hal ini dapat dikatakan bahwa proporsionalitas itu sangat penting, karena 

proporsionalitas dapat dipandang sebagai asas hukum yang menentukan 

pengenaan pidana dan pemidanaan
83

. 

Asas Proporsionalitas (proportionaliteits-beginsel) diatur dalam pasal 49 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dalam hukum 
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pidana
84

. Asas ini berhubungan dengan asas kecermatan, asas kepatutan, asas 

ketelitian, dan kehati-hatian (zorgvuldigheids-beginsel), bahwa kecermatan yang 

sepatutnya ada dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau barang 

orang lain.
85

 Dalam menilai metode penyidikan yang diatur dalam undang-

undang, seorang Hakim dalam menguji dan memutus putusan yang sedang 

berlangsung dipersidangan biasanya menggunakan asas kecermatan, 

subsidiaritas, dan proporsionalitas. 

Proporsionalitas penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Hakim harus ada 

keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan 

hukum yang dilanggar. Makna dari asas keseimbangan (proportionality) 

sesungguhnya menghendaki adanya keseimbangan yang wajar apabila memuat 

pemberian sanksi dalam keputusan kepada yang melakukan 

kesalahan/pelanggaran. Sanksi hukuman tersebut hendaknya seimbang dengan 

kesalahannya. Asas proporsionalitas ini dianggap sebagai bagian dari asas 

kecermatan materiil, dengan penekanan pada keseimbangan antara beban yang 

ditimbulkan (cara yang digunakan) dan kepentingan-kepentingan yang didukung 

(tujuan). 

Mengenai proporsionalitas dalam penjatuhan pidana yang diputus oleh 

Hakim dalam kasus tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dari kedua kasus 

posisi menurut Putusan Nomor 498/Pid.B/2016/PN.Smg dan Nomor  
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600/Pid.B/2016/PN.Smg, bahwa dalam kedua kasus posisi tersebut seharusnya 

Hakim tidak memihak yang artinya tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan 

penilaian
86

. Karena sudah terlihat adanya ketidakadilan yang setara antara kasus 

posisi 1 dan kasus posisi ke 2. 

Hal ini dapat dikatakan belum seimbang, karena dalam kedua posisi kasus 

Putusan Nomor 498/Pid.B/2016/PN.Smg dan Nomor  600/Pid.B/2016/PN.Smg 

sama-sama melanggar hukum dengan mengakibatkan nyawa seseorang hilang, 

motif yang diperbuat sama-sama menghilangkan nyawa, tetapi putusan yang 

diberikan oleh terdakwa itu berbeda. Dalam Putusan Nomor 

498/Pid.B/2016/PN.Smg terdakwa dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 

penjara 11 tahun sedangkan Putusan Nomor  600/Pid.B/2016/PN.Smg terdakwa 

dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 9 tahun, padahal didalam Putusan 

Nomor  600/Pid.B/2016/PN.Smg terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara 

lain yaitu pembunuhan dengan pidana penjara selama 17 tahun. Dalam 2 (dua) 

kasus yang diangkat, dalam memutus dan menjatuhkan pidana, proporsionalitas 

penjatuhan pidana tidak terlihat dikarenakan Hakim tidak mempertimbangkan 

bahwa salah satu terdakwa adalah recidivis kasus pembunuhan. Dalam hal ini 

Hakim justru memberi putusan yang lebih ringan dibandingkan terdakwa lainnya 

dalam kasus yang berbeda. Hal ini tentunya dapat menimbulkan isu ketidakadilan 

dan ketidakpuasan masyarakat, Seharusnya seorang Hakim sebelum menjatuhkan 

pidana, wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan 
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meringakan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat 

terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang 

memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Seperti halnya 

dicantumkan pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Hakim dan Hakim konstitusi 

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat”
87

. Dan dalam Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan 

bahwa “dalam mempertimbangkan ringannya pidana, Hakim wajib 

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”
88

. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eddy Parulin Siregar yang 

meyatakan bahwa
89

: 

”Dalam proporsionalitas penjatuhan pidana, sanksi hukuman yang 

diberikan terdakwa hendaknya seimbang dengan kesalahannya dan beliau 

juga melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pembunuhan hal tersebut juga sangat berpengaruh 

terhadap putusan Hakim. Jika Hakim memutuskan pidana yang lebih 

berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim dalam menilai 

tidak terlalu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi 

terdakwa. Sebaliknya, jika Hakim memutuskan pidana yang lebih ringan 

dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim cenderung tidak terlalu 

terikat pada pertimbangan Jaksa penuntut umum tentang hal-hal yang 

memberatkan bagi terdakwa”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Achmad Dimyati, 

menyatakan bahwa : 

“Sistem hukum Indonesia tidak mengatur secara terperinci mengenai 

besar sanksi yang akan diberikan. Hanya mengatur mengenai hukuman 

                                                           
87

 Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor  48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
88

 Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
89

 Hasil wawancara dengan Dr. Eddy Parulin Siregar, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, 

pada tanggal 29 Agustus 2018 



 
 

136 
 

maksimal sesuai pasal yang diatur. Oleh karena itu dalam proporsionalitas 

penjatuhan pidana yang diberikan oleh terdakwa sebaiknya dilihat dari 

beberapa kesalahannya apakah terdakwa sudah pernah dihukum dalam 

perkara lain (residivis). Setiap Hakim pasti akan berpendapat berbeda, 

Perbedaan inilah dalam pemidanaan bagi pelaku tindak pidana khususnya 

mengenai pembunuhan ini diperbolehkan dan termasuk wajar dilakukan 

oleh Hakim. Sepanjang sanksi pidananya dapat menimbulkan rasa 

keadilan yang dapat diterima oleh terdakwa dan publik. Apabila terlalu 

menonjol maka akan menjadi permasalahan dalam penegakan hukum 

yang ada di Indonesia”
90

. 

 

Kemudian Bapak Eddy Parulin Siregar menambahkan hal sebagai 

berikut: 

“Dampak pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku 

adalah pada amar putusan, karena sebenarnaya penjatuhan pidana itu 

untuk mendidik dan dibina sehingga apabila terpidana telah selesai 

menjalani pidana dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dan sebelum 

Hakim menjatuhkan putusannya perlu mempertimbangakan adanya 

pedoman pemidanaan yaitu usia seseorang harus dipertimbangkan dalam 

suatu putusan dan juga jasa-jasanya terdakwa. Hal ini sesuai dengan pasal 

55 ayat (1) dan pasal 56 ayat (1) Rancangan KUHP”
91

. 

 

Pasal 55 Ayat (1) Rancangan KUHP : 

Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu 

Hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan 

dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman 

tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat 

dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini 

bersifat limitatif, artinya Hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain 
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yang tercantum pada ayat (1) ini. Unsur “berencana” sebagaimana ditemukan 

dalam kitab undang-undang pidana yang lama, tidak dimasukan dalam rumusan 

tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal buku kedua. Tidak dimuatnya unsur 

ini berarti bahwa unsur berencana tersebut ditiadakan, tetapi lebih bijaksana jika 

dijelaskan dalam penjelasan ayat (1) ini. Berdasarkan hal ini, maka dalam 

menjatuhkan pidana Hakim harus selalu memperhatikan unsur berencana, 

kesalahan pembuat tindak pidana, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, 

cara melakukan tindak pidana, dan sikap batin pembuat tindak pidana. 

Pasal 56 Ayat (1) Rancangan KUHP : 

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, 

peranan Hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap 

tertuduh dalam kasus tertentu. Dalam pemidanaan seorang Hakim wajib 

mempertimbangkan hal-hal kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan 

melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, tindak pidana yang 

dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan tindak 

pidana, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, riwayat 

hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana, pengaruh 

pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, pengaruh tindak pidana 

terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau 

keluarganya; dan/atau pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang 

dilakukan. 
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Sering kali, masyarakat awam menilai bahwa perbuatan yang dilakukan 

oleh terdakwa satu sama lain yang jenis pidana sama adalah suatu perbedaan 

sanksi pidana. Hal tersebut terjadi karena Hakim bertindak sesuai dengan 

kebebasan menentukan sendiri pidananya yang tepat menurut beliau. Kemudian 

dinyatakan lebih lanjut lagi oleh beliau bahwa:  

“Ada standarisasi dari Mahkamah Agung yang tidak boleh dilanggar. 

Oleh karena itu tidak ada perbedaan pidana yang telah distandariasi. 

Hakim akan kembali lagi pada kebijakan dan indikasi faktor-faktor 

pertimbangan pada meringankan dan memberatkan terdakwa tindak 

pidana pembunuhan dalam persidangan”
92

. 

 

Menurut penulis, sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, maka 

diperlukan musyawarah antara Hakim. Hal ini dinyatakan pula oleh beliau 

bahwa: 

“Musyawarah majelis-majelis Hakim diperlukan sebelum dijatuhkan 

putusan bagi terdakwa. Adanya musyawarah diantara majelis-majelis 

Hakim agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim itu bersifat adil bagi 

terdakwa dan masyarakat”
93

. 

 

Menurut penulis, sebenarnya sebelum terdakwa menerima pidana yang 

dijalani, Hakim telah mempertimbangkan dengan matang mengenai sanksi 

pidananya. Oleh sebab itu, masyarakat perlu diberikan wawasan yang cukup agar 

tidak menimbulkan pendapat yang salah. 
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