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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ketentuan-

ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa 

orang  dalam Buku kedua bab XIX yang terdiri atas tiga belas pasal yakni dari 

Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. 

Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan 

terhadap nyawa orang, pembentuk undang-undang membuat perbedaan antara 

berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang lain 

dengan memberi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan 

terhadap nyawa orang, antara lain :
1
 

a. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, dalam 

pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-

undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan 

menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan lebih dahulu yang 

telah diberinya nama doodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa 

orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang telah disebutnya moord. 

Doodslag diatur dalam Pasal 338 KUHP sedangkan moord diatur dalam 

Pasal 340 KUHP. 

b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang 

baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya 

pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan 

menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri 

yang dilakukan tanp direncanakan lebih dahulu dengan kesengajaan 

menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri 

yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu. Kejahatan jenis ini diatur 

dalam Pasal 341 KUHP dan 342 KUHP. 

                                                           
1
 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, 

Tubuh, dan Kesehatan (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal. 11-12 
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c. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas 

permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, 

yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP. 

d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri 

atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah 

diatur dalam Pasal 345 KUHP. 

e. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita 

atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. 

Kejahatan ini diatur dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349  

KUHP. 

Tindak pidana pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain adalah suatu 

perbuatan kejahatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa 

orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini 

terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan 

dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulum maka akibat 

hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak 

pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya unsur-unsur pemberatan yang 

direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana sesuai Pasa 338 KUHP 

adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan 

dengan direncakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu sama dengan antara 

timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu 

bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara 

bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan 

pembunuhan berencana yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud 

dalam Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat sedangkan 

pembunuhan berencana, pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, 

untuk mengatur rencana, cara pembunuhan akan dilaksanakan. 

Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu diperlukan waktu berfikir 

yang tenang bagi pelaku tindak pidana, namun pada pembunuhan biasa, 

pengambilan keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan 

pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan 

berencana terlebih dahulu kedua hal tersebut terpisah oleh suatu jangka waktu 
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yang diperlukan guna berfikit secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu 

untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.  

Mengenai unsur perencanaan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 

(tiga) unsur, sebagai berikut : 

a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang 

b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai 

dengan pelaksanaan kehendak. 

c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. 

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur subjektif dan objektif. 

Dimana unsur subjekti yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. 

Sedangkan unsur objektif adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. 

Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi 

manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri 

seseorang baik sebelum dilahirkan di dunia maupun di dalam kandungan yaitu 

hak untuk hidup. 

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan 

rencana terlebih dahulu sebagaimana  diatur dalam Pasal 340 KUHP yang 

berbunyi : 

barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulum 

merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, 

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 

tertentu, paling lama dua puluh tahun.  

 

Di Indonesia jenis pembunuhan yang bersifat umum diatur dalam Pasal 338 

KUHP, yang berbunyi :”barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang 

lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas 

tahun.” Hal ini berbeda dengan jenis tindak pidana pembunuhan secara 

pemberatan yang diatur dalam Pasal 339, yang berbunyi : 

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan 

pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan diri sendiri 

maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun 

untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan 

hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 

tertentu, paling lama dua puluh tahun”. 
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Tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan 

seperti pada Pasal 339 KUHP, sama halnya dengan dalam tindak pidana 

pembunuhan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.  

Dalam rumusan Pasal 340 KUHP tergambar ketentuan pidana pembunuhan 

dengan direncanakan lebih dahulu. Hal ini diketahui terlihat dalam unsur-unsur 

yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP, sebagai berikut : 

a. Unsur subjektif : 

1) opzettelijk atau dengan sengaja 

2) voorbedachte raad atau direncanakan lebih dahulu 

b. Unsur objektif : 

1) beroven atau menghilangkan 

2) leven atau nyawa 

3) een ander atau orang lain. 

Tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata voorbedachte raad 

atau direncanakan lebih dulu, undang-undang ternyata tidak memberikan 

penjelasannya sehingga memunculkan berbagai pandangan untuk menjelaskan 

arti yang sebenarnya dari kata voorbedachte raad. 

Menurut Prof. Simons, voorbedachte raad berpendapat bahwa :”orang 

hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan oleh dulu, jika untuk 

melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan 

mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan 

tetang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. 

Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan 

dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal 

seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk 

dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih 

dulu.”
2
  

Sedangkan van Bemmelen berpendapat bahwa unsur voorbedachte raad 

pada tindak pidana pembunuhan, sebenarnya merupakan suatu keadaan yang 

menentukan dapat dipidananya pelaku dan bukan merupakan keadaan yang 

                                                           
2
 Ibid, hal. 12 
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memberatkan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Tentang hal 

tersebut van Bemmelen mengatakan :”mengenai permasalahan apakah 

perencanaan lebih dulu pada tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan 

lebih dulu dan pada tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu 

itu merupakan suatu keadaan yang menentukan pidana atau suatu keadaan yang 

memperberat pidana terdapat perbedaan pendapat. Perencanaan lebih dulu itu 

merupakan suatu sikap kejiwaan dan pelaku yang membentuk suatu bentuk opzet 

yang sifatnya khusus. Dalam hal ini sebelumnya ia telah mempertimbangkan 

secara terang dan dengan kepala dingin tentang bagaimana caranya ia akan 

melakukan kejahatannya. Mengingat pembunuhan dengan direncanakan lebih 

dulu itu merupakan suatu bentuk pembunuhan yang tersendiri, maka 

perencanaan lebih dulu itu menurut hematnya merupakan suatu keadaan yang 

menentukan dapat dipidananya pelaku.”
3
  

Adanya perencanaan lebih dulu dalam melakukan tindak pidana 

pembunuhan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 340 KUHP, terlihat dari 

kasus pembunuhan yang terjadi tahun 2016 yang sempat menghebohkan 

masyarakat umum dan menjadi viral. Kasus yang menguras daya dan 

kemampuan para penegak hukum untuk mengungkapkan pelaku tindak pidana 

pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin.  

Pembunuhan berencana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum 

terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso atas dugaan pembunuhan berencana 

atas Wayan Mirna Salihin. Terdakwa Jessica Kumala Wongsi akhirnya 

diputuskan pidana penjara 20 tahun atas pelanggaran Pasal 340 KUHP. Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN-JKT.PST ini 

diperkuat dengan pada tingkat banding dan adanya penolakan kasasi oleh 

Mahkamah Agung Republik Indonesia.  

Dugaan pembunuhan oleh Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna 

Salihin (Mirna), berawal pada tanggal 6 Januari 2016, dimana Mirna yang 

berumur 27 tahun meninggal dunia setelah meminum Kopi Es Vietnam di 

Olivier Café, Grand Indonesia. Saat kejadian, Mirna diketahui sedang berkumpul 

                                                           
3
 Ibid 
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bersama kedua temannya Hani dan Jessica Kumala Wongso (Jessica). Menurut 

hasil otopsi pihak kepolisian, ditemukan pendarahan pada lambung Mirna 

dikarenakan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa 

lambung. Belakangan diketahui, zat korosif tersebut berasal dari asam sianida. 

Sianida juga ditemukan oleh Puslabfor Polri di sampel kopi yang diminum oleh 

Mirna. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, polisi menetapkan 

Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Jessica dijerat dengan Pasal 340 

KUHP tentang pembunuhan berencana. 

Jessica Wongso Kumala yang berusia 27 Tahun, berdomisili di Komplek 

Graha Sunter Pratama Jalan Selat Bangka Blok J1 Rw. 15 Kelurahan Sunter 

Agung, Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara, terdakwa pembunuhan 

berencana atas Mirna didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 340 

KUHP. Atas dakwaan tersebut, setelah mendengarkan para saksi dan alat bukti, 

majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah melanggar Pasal 340 KUHP dan 

menghukum terdakwa dengan pidana penjara 20 tahun.  

Hukuman ini sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut, dan majelis 

menyebutkan hal-hal yang memberatkan Jessica yakni akibat perbuatan 

terdakwa, mengakibatkan korban meninggal, perbuatan jessika adalah keji dan 

sadis karena dilakukan kepada teman sendiri; terdakwa tidak pernah menyesal 

dan tidak mengakui perbuatan sendiri. Sementara hal yang meringankan adalah 

Jessica masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya 

di masa mendatang. 

Terkait dengan kontroversi CCTV yang dipersoalkan saat itu, hakim 

menilai bahwa CCTV bisa menjadi alat bukti yang sah selama berkesesuaian 

dengan keterangan saksi dan dapat dijadikan alat bukti yang sah. Apalagi 

penggunaan CCTV untuk mengungkap suatu tindak pidana sudah sering 

dilakukan oleh para penegak hukum dan diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 

2008. Sedangkan terkait dengan otopsi, majelis hakim menilai bahwa kewajiban 

otopsi berada di dalam Peraturan Kapoliri yang secara hirarkis posisinya berada 

jauh di bawah KUHAP. Walaupun tidak dilakukan otopsi di dalam tubuh korban 

bukan berarti penyebab kematian tidak bisa ditemukan. 
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Majelis pun menilai beberapa tindakan Jessica tidak lazim. Pembayaran bill 

yang dilakukan di awal, misalnya dianggap majelis hakim bertujuan agara 

Jessica bisa meninggalkan lokasi dengan cepat. Majelis menyayangkan isi pledoi 

Jessica yang justru menimpakan kesalahan kepada Arief dan Hany yang 

memutuskan membawa Mirna ke RS Abdi Waluyo dengan mobil pribadi. 

Unsur sengaja di dalam Pasal 340 KUHP juga dinyatakan terpenuhi. Syarat 

kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki, dalam hal ini majelis 

memastikan bahwa Jessica benar-benar memahami apa yang akan terjadi dengan 

korban atas tindakannya, ada jeda waktu antara niat dan perbuatan, serta 

perbuatan dilakukan dengan tenang. Jessica membangun skenario reuni untuk 

melancarkan niat tersebut. Kemudian datang terlebih dahulu dengan alasan takut 

terjebak macet, mencari posisi tempat duduk yang jauh dari jangkauan CCTV 

dan berpindah tempat duduk yang tertutup oleh tanaman.  

Terkait dengan motif, majelis pun menilai meskipun tidak masuk ke dalam 

unsur delik dalam Pasal 340 KUHP, namun perlu juga untuk mengetahui 

penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Sebab tanpa adanya motif sangat sulit 

seseorang melakukan perbuatan pidana kepada seseorang, terutama dalam 

pembunuhan berencana. 

Persoalan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 340 KUHP menjadi perdebatan dalam persidangan kasus 

pembunuhan Mirna. Untuk itu, perlu diketahui sejarah pembentukan lahirnya 

Pasal 340 KUHP. Mengutip pandangan Jan Remmelink, guru besar dan mantan 

Jaksa Agung Belanda, menyatakan bahwa motif dijauhkan dari rumusan delik. 

Menurut Jan Remmelink, pembuat Pasal 340 KUHP Belanda, bahwa 

“menempatkan motif pelaku sejauh mungkin di luar perumusan delik”. 

Ada tiga hal penting dalam pembunuhan berencana sebagaimana diatur 

dalam Pasal 340 KUHP, antara lain : 

a. Pelaku ketika memutuskan kehendak untuk melakukan dalam keadaan 

tenang.  

b. Ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan 

melaksanakan perbuatan. 

c. Pelaksanaan perbuatan dilakukan dalam keadaan tenang. 
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Menurut Andi Hamzah,
4
 pasal 340 KUHP mengandung bagian inti delik 

yakni merampas nyawa orang lain; dengan sengaja; dan dipikirkan lebih dahulu. 

Sama halnya dengan Pasal 339 KUHP, pasal ini pun rumusannya sama dengan 

Pasal 338 KUHP, ditambah dengan satu bagian inti yakni dipikirkan lebih dulu. 

Jadi bukan berencana, artinya tidak perlu ada rencana, cukup telah dipikirkan 

lebih dulu apakah membunuh ataukah tidak. Jika dipakai istilah pembunuhan 

berencana (gepland moord) maka moord tidak mesti ada rencana membunuh.  

Umumnya pembunuhan dengan racun (sianida) termasuk pembunuhan 

yang dipikirkan lebih dulu (moord), karena harus mencari dan menyediakan 

racun lebih dulu baru dipikirkan dimasukkan kemana, ke makanan atau ke 

minuman atau dengan cara lain.  

Ancaman pidana bagi pelanggar Pasal 340 KUHP adalah pidana mati, 

pidana penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama 20 tahun penjara. 

Ancaman pidana ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku 

tindak pidana yang melanggar Pasal 340 KUHP karena telah menghilangkan 

nyawa orang lain.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Masalah penelitian tesis ini yang berkaitan dengan pembunuhan berencana 

adalah : 

a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana 

penjara bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan Jessica Kumala Wongso 

dalam putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst ? 

b. Apakah unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP terpenuhi dalam penjatuhan 

pidana bagi terdakwa Jessica Kumala Wongso ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

                                                           
4
 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 

2016), hal. 50-51 
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a. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan pidana bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan Jessica Kumala 

Wongso dalam putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisa unsur-unsur yang terkandung dalam 

Pasal 340 KUHP telah terpenuhi sehingga terdakwa Jessica Kumala Wongso 

dihukum dengan pidana penjara 20 tahun. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis. 

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih 

mendalam tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan yang berkaitan dengan penerapan Pasal 340 KUHP, termasuk unsur-

unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut bagi mahasiswa hukum dan 

para praktisi hukum dan masyarakat luas. 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber atau contoh dalam 

penerapan Pasal 340 KUHP bagi tindak pidana kejahatan terhadap nyawa 

orang lain, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum yang 

berakibat melanggar hak tersangka. 

 

1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1.5.1 Kerangka Teoritis 

Proses persidangan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa 

Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin hingga berakhir pada 

putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memutuskan 

terdakwa Jessica Kumala Wongso melanggar Pasal 340 KUHP, dalam proses 

persidangan terdapat kontroversi terkait alat bukti CCTV dan motif pembunuhan 

itu sendiri.  

Agar pertimbangan hakim dalam membuat keputusan pemidanaan terhadap 

terdakwa Jessica Kumala Wongso, tidak dianggap salah dalam menerapkan 
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hukum maka, penelitian ini mendasarkan pada teori pembuktian sebagai teori 

pokok dalam menganalisa dasar pertimbangan hakim.  

1. Teori Pembuktian  

Teori yang dipakai untuk menganalisa alat bukti disebut dengan teori 

pembuktian. Teori pembuktian (evidency theory) merupakan salah satu teori 

yang sering digunakan  baik oleh hakim, pengacara, jaksa maupun para 

pencari keadilan dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan.  

Teori dalam konsep ini diartikan sebagai pendapat ahli tentang 

pembuktian. Secara gramatikal, pembuktian diartikan sebagai :
5
 

a. Proses, pembuatan, cara membuktikan. 

b. Usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa 

Sedangkan membuktikan, diartikan sebagai :
6
 

a. Memperlihatkan dengan  bukti, meyakinkan dengan bukti; 

b. Menandakan, menyatakan kebenaran dengan alat suatu alat bukti; 

c. Menyaksikan. 

Subekti menyajikan konsep pembuktian, sebagai membuktikan adalah 

meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan 

dalam suatu persengketaan.
7
  

Meyakinkan hakim artinya bahwa pihak penggugat atau tergugat atau 

terdakwa dapat memberikan kepercayaan kepada hakim bahwa alat-alat bukti 

yang diajukan kepadanya merupakan alat-alat bukti yang benar dan sesuai 

dengan faktanya.  

Sementara itu, Sudikno Mertokusumo mengemukakan pengertian 

membuktikan secara yuridis adalah :
8
 

Tidak lain memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang 

memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang 

kebenaran peristiwai yang diajukan. 

                                                           
5
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai 

Pustaka, 1989), hal. 133 
6
 Ibid, hal. 133 

7
 Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003), hal. 1 

8
 Sudikno Metrokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogjakarta : Liberty, 2009), hal. 

137 

UPN "VETERAN" JAKARTA



11 
 

 

Dengan demikian, dari uraian diatas dapat dikemukakan pengertian 

teori pembuktian, merupakan :  

Pendapat ahli yang mengkaji dan menganalisis tentang cara-cara untuk 

meyakinkan tentang kebenaran dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak 

penggugat, tergugat maupun terdakwa sesuai dengan tujuan yang 

dikehendaki oleh mereka.  

 

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa terdapat 4 (empat) unsur 

dari teori pembuktian, yang meliputi : 

a. Adanya pendapat ahli. 

Pendapat ahli atau disebut juga the wxpert opinion adalah pikiran atau 

kesimpulan dari orang yang mempunyai pengetahuan atau keahlian 

tentang pembuktian. 

b. Adanya cara-cara. 

Cara merupakan usaha dari pihak penggugat, tergugat maupun terdakwa 

agar hakim dapat mempercayai atau meyakini alat-alat bukti yang 

disampaikan kepada hakim. 

c. Adanya subjek. 

Subjek yang dianalisis dalam teori pembuktian, meliputi :
9
 

1) Penggugat. 

Penggugat adalah orang yang menggugat. Menggugat adalah 

mengajukan perkara atau sengketa kepada hakim. 

2) Tergugat. 

Tergugat adalah orang yang digugat. Digugat artinya orang yang 

dituntut untuk melakukan sesuai, seperti ganti rugi atau untuk 

memenuhi prestasinya. 

3) Terdakwa 

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan 

diadili si sidang pengadilan. Tersangka adalah orang yang karena 

perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut 

diduga sebagai pelaku tindak pidana. 

4) Hakim. 
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Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk mengadili. 

d. Adanya tujuan 

Tujuan pembuktian agar pihak penggugat atau tergugat dimenangkan 

atau terdakwanya dibebaskan dari hukuman atau diringankan 

hukumannya. 

Teori pembuktian mempunyai tujuan dan fungsi yang sangat penting 

dalam proses peradilan. Michael S Pardo, mengemukakan empat fungsi teori 

pembuktian, yang meliputi :
10

 

a. Descriptive on explanatory function, in which case its success depends on 

how well it captures the underlying phenomena. 

b. an evidence theory may also serve normative functions. 

c. an evaluative function by providing criteria for justifying or critiquing 

particular judgment; and 

d. a regulative function by providing considerantions fo guiding and 

constraining particular judgments 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keempat fungsi teori 

pembuktian sebagaimana dikemukakan oleh Michael S. Pardo meliputi : 

a. Fungsi deskriptif. 

Fungsi deskriptif artinya bahwa teori pembuktian memberikan penjelasan 

tentang seberapa baik di dalam menangkap fenomena-fenomena yang 

terjadi dalam suatu perkara. 

b. Fungsi normatif. 

Fungsi normatif artinya bahwa teori pembuktian bertujuan menyediakan 

ukuran-ukuran normatif yang berkaitan dengan pembuktian sebagaimana 

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 

c. Fungsi evaluatif. 

Fungsi evaluatif artinya bahwa teori pembuktian bertujuan untuk 

memberikan penilaian, apakah membenarkan atau mengkritisi terhadap 

setiap alat bukti. 

d. Fungsi regulatif 
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Suatu teori dikatakan berhasil apabila memenuhi dua indikator yang 

meliputi : 

a. Harus menyediakan atau bergantung pada relevansi dan nilai pembuktian 

dari setiap item alat bukti. 

b. Harus menyediakan atau bergantung pada perhitungan-perhitungan yang 

masuk akal dari standar pembuktian. 

Secara filosofis, pembuktian adalah dalam rangka membantu hakim di 

dalam memutus setiap perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata 

sehingga putusan yang dijatuhkan kepada para pencari keadilan memberikan 

rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi mereka. 

Secara yuridis pengaturan tentang pembuktian telah diatur di dalam 

peraturan perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan hukum materiil 

maupun hukum formal. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) mengatur tentang alat bukti dalam perkara pidana. Alat 

bukti yang dikenal di dalam KUHAP, meliputi :
11

 

a. Keterangan saksi. 

Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang 

berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut 

alasan dari pengetahuannya itu.
12

 

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang 

ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
13

 

b. Keterangan ahli. 

Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus 

tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana 

guna kepentingan pemeriksaan.
14

 

c. Surat. 
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Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang 

dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di 

hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan 

yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan 

alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. 

Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 

termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang 

diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. 

Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 

berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang 

diminta secara resmi daripadanya. Atau surat lain yang hanya berlaku jika 

ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
15

 

d. Petunjuk. 

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 

persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan 

tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak 

pidana dan siapa pelakunya.
16

  

Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan 

terdakwa.
17

 

e. Keterangan terdakwa. 

Dalam ilmu pengetahuan hukum acara pidana, dikenal tiga teori tentang 

sistem pembuktian, yang meliputi : 

a. Sistem pembuktian menurut undang-undang.  

Secara positif (positief wettelijke bewijs theorie) dengan tolok ukur 

system pembuktian tergantung kepada eksistensi alat-alat bukti yang 

secara limitatif disebut dalam undang-undang. Singkatnya, undang-

undang telah menentukan adanya alat-alat bukti mana dapat dipakai 

hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-
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alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti 

atau tidaknya perkara yang sedang diadili. 

Dengan demikian sistem pembuktian ini tidak memerlukan 

keyakinan hakim terhadap benar atau tidaknya peristiwa itu sebagai fakta 

sehingga teori ini disebut juga pembuktian formal. Menurut D. Simon, 

sebagaimana dikutip Andi Hamzah,
18

 teori ini dikritik karena berusaha 

menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim. Teori ini dianut di 

Eropa pada waktu masih berlakunya sistem pemeriksaan inquisitoir 

dalam acara pidana, tetapi kemudian dinyatakan bahwa teori ini sudah 

tidak dianut lagi di Eropa karena terlalu mengandalkan hanya pada 

kekuatan pembuktian yang diesbutkan di undang-undang saja. Sedangkan 

di Indonesia, teori ini ditolak karena bagaimana pun hakim dapat 

menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan keyakinannya 

sendiri tentang hal kebenaran itu.  

b. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim.  

Polarisasinya hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan 

keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Jadi ini 

dikotomis berbeda sebaliknya dengan berdasarkan undang-undang saja. 

Dalam sistem pembuktian ini, dasar keyakinan hakim dilandaskan kepada 

integritas personal yang meliputi kejujuran, kehormatan, martabat, dan 

kharisma hakim itu sendiri untuk menyusun pertimbangan yang 

dilakukannya dengan sadar. 

Pengakuan yang diberikan oleh terdakwa dan saksi-saksi saja masih 

belum tentu kebenarannya. Terdakwa dan saksi yang memberikan 

keterangan itu tetap harus dinilai sebagai manusia biasa yang mungkin 

lupa, emosional, dan subjektif. Mereka itu tidak akan selalu netral 

terhadap peristiwa yang dialaminya sendiri, hakimlah yang harus netral 

dan objektif terhadap peristiwa yang dialami terdakwa dan saksi-saksi. 

Dengan netralitas dan objektivitas memandang peristiwa itu apa adanya, 

lalu hakim menyusun pertimbangan untuk menilai. Ukuran penilaian itu 
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adalah keyakinan hati nuraninya sendiri dan integritas pribadi dalam 

jabatan hakim yang diembannya.  

c. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief 

wettelijke bewijs theorie), yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana 

kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitative ditentukan 

undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap 

eksistensinya alat-alat bukti yang bersangkutan.
19

 

Sistem pembuktian ini disebut juga sebagai system pembuktian 

berdasarkan keyakinan atas alasan yang logis. Sistem ini dapat dikatakan 

sebagai jalan tengah atau perbaikan kumulatif dari sistem yang terdahulu. 

Menurut sistem pembuktian ini, dimaksudkan bahwa satu putusan tentang 

bersalah atau tidaknya terdakwa adalah didasarkan kepada motivasi 

keyakinan yang dituntun oleh dasar-dasar pembuktian, disertai dengan 

satu kesimpulan atau konklusi yang berlandaskan kepada peraturan-

peraturan pembuktian tertentu.  

Dalam hal menentukan keyakinannya itu, hakim bebas secara sadar 

untuk memilih alas an-alasan menurut pembuktian yang diikutinya. Lalu 

dari pilihan itu, hakim menentukan putusan dengan dasar keyakinan yang 

bebas. Oleh karena itu, teori ini pun disebut sebagai pembuktian yang 

bebas menurut keyakinan.  

Teori pembuktian ini sebagai jalan tengah, melahirkan pula dua 

subsistem atau sub teori yang lain, yakni : 

1) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis 

(conviction raisonne). 

2) Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (negatief 

wettelijke bewijs theorie). 

Namun kedua sub teori itu tetap memiliki kesamaan, yaitu bahwa 

suatu putusan terhadap terdakwa apakah bersalah atau tidak adalah sama-

                                                           
19
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sama ditentukan oleh motivasi keyakinan yang bebas dari hakim. 

Perbedaan dari kedua sub teori itu adalah bahwa :
20

 

1) Alasan yang logis dimaksudkan sebagai titik tolak keyakinan hakim, 

yang didasarkan kepada satu kesimpulan yang logis tidak melulu 

hanya kepada undang-undang saja, tetapi juga kepada keyakinan 

menurut sistem ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh hakim itu 

sendiri, dan keyakinan itu diperoleh menurut pilihannya sendiri 

supaya dapat melaksanakan pembuktian yang mana akan 

dipergunakannya. Pada intinya, ada kesimpulan lalu terhadap 

kesimpulan itu dibuat pertimbangan menurut keyakinan hakim. 

2) Berdasarkan undang-undang secara negative, dalam arti bahwa titik 

tolak keyakinan hakim itu didasarkan pada aturan pembuktian yang 

ditetapkan secara limitative hanya oleh dan di dalam undang-undang, 

tetapi hal itu harus diikuti lagi dengan keyakinan hakim sendiri. Pada 

intinya ada konklusi, lalu terhadap kesimpulan itu dibuat 

pertimbangan menurut keyakinan terhadap bukti yang limitative 

hanya disebut dalam undang-undang.  

Selain ketiga teori diatas, dikenal juga teori lain yakni teori pembuktian 

terbalik. Teori pembuktian terbalik adalah : 

Menempatkan seseorang dalam posisi sebelum yang bersangkutan 

memperoleh harta kekayaannya yang diduga kuat hasil korupsi. 

Sejatinya dengan teori pembuktian ini bertujuan untuk memudahkan 

proses pembuktian asal-usul harta kekayaan yang dihasilkan dari 

korupsi, sehingga apabila yang bersangkutan tidak dapat membuktikan 

keabsahan kepemilikannya, maka asset atau kekayaan yang dimilikinya 

dikembalikan menjadi asset negara.
21

 

 

Dari keempat teori pembuktian diatas, ketentuan hukum acara pidana 

Indonesia mengikuti prinsip dari teori negatief wettelijke bewijs theorie. Hal 

ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 183 KUHAP, sebagai berikut : 
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Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang 

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 

dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

 

Ketentuan ini mengharuskan hakim di dalam memutuskan perkara 

didasarkan pada dua alat bukti. Ada lima alat bukti yang sah yang dikenal 

dalam KUHAP, yakni keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk dan 

keterangan terdakwa.  Dalam penjelasan Pasal 183 dinyatakan bahwa 

ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan 

kepastian hukum bagi seseorang. Makna penjelasan itu menegaskan bahwa 

putusan hakim adalah kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Hal ini 

menjadi nyata sejalan dengan tujuan hukum acara pidana untuk menemukan 

kebenaran hukum yang pasti dan sekaligus itulah menjadi keadilan. Esensi 

makna putusan hakim adalah ditemukannya kebenaran, keadilan dan 

kepastian hukum dalam satu kesatuan atau dengan kata lain, di dalam 

putusan hakim terdapat tiga hal yang mengkristal jadi satu, yakni kebenaran, 

keadilan, dan kepastian hukum. 

2. Teori Penegakan Hukum 

 Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Jadi 

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.  

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku 

dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk 

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat 

menjadi kenyataan. Penegakan hukm merupakan suatu proses yang 

melibatkan banyak hal.
22

 

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 

(tiga) bagian, yakni :
23
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a. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive 

(substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total tidak 

mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh 

hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan 

pendahuluan. Di samping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantive 

sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih 

dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Ruang lingkup 

yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement. 

b. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang 

bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan 

hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara 

maksimal. 

c. Actual enforcement, menurut Josep Goldstein full enforcement ini 

dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-

keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan 

sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya 

discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement. 

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum 

pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law 

application) yang melibatkan pelbagai sub struktural berupa apara kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja 

lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah 

dipandang dari 3 dimensi, antara lain : 

a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) 

yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-

nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana. 

b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative 

system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak 

hukum yang merupakan sub sistem peradilan pidana. 
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c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam 

arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula 

diperhitungkan pelbagai perspektif yang ada dalam lapisan masyarakat. 

 

1.5.2 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan 

antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan 

dengan istilah yang diteliti atau diketahui.
24

 Pasal 1 ayat (1) KUHP dinyatakan 

bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan 

ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada seluruhnya. 

Berdasarkan pasal tersebut jelaslah bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada 

seseorang perbuatannya dapat dipidana jika perbuatan tersebut telah diatur dalam 

ketentuan perundang-undangan.  

Agar penelitian ini lebih diketahui dan dipahami maka patut dimengerti 

beberapa definisi operasional sebagai berikut : 

a. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang 

berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
25

 

b. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk mengadili.
26

 

c. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana 

yang bersangkutan, baik disengaja atau tidak sengaja seperti yang 

disyaratkan oleh undang-undang dan telah menimbulkan akibat yang 

tidak dikehendaki oleh undang-undang.
27

 

d. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, 

memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, 
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dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini.
28

 

e. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam 

sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas 

atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini.
29

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian tesis ini disusun menjadi lima bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka 

konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan tentang penjabaran teori dan pendekatan 

hukum yang relevan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada 

di dalam tesis ini yaitu tentang Pertimbangan Hakim Atas Penjatuhan Pidana Bagi 

Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Studi Putusan Nomor 

777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst. 

Bab III Metode Penelitian berisikan tentang jenis penelitian, tahap 

pengumpulan data, teknis analisa data yang sesuai dengan permasalahan dalam 

tesis ini. 

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan, berisikan hasil analisis tentang 

Pertimbangan Hakim Atas Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana 

Pembunuhan Berencana dengan Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst. 

Bab V Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran. 
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 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Op.Cit, Pasal 1 angka 9 
29

 Ibid, Pasal 1 angka 11 
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