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ABSTRAK 

 

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERJADINYA PEMBUNUHAN 

BERENCANA DENGAN MUTILASI 

(Studi di Polresta Bandar Lampung) 

 

Oleh 

NIA AMANDA 

 

Kejahatan mutilasi termasuk dalam kejahatan yang tergolong sadis, dimana 

pelaku kejahatan tersebut tidak hanya membunuh atau menghilangkan nyawa 

orang lain melainkan pelaku juga memotong-motong setiap bagian tubuh si 

korbannya dalam keadaan korban sudah tidak bernyawa, bahwa kejahatan ini 

merupakan kejahatan susulan dari kejahatan pembunuhan sehingga korban tidak 

diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan mengelabui penyidik 

kepolisian dalam mengungkap identitasnya. Dalam skripsi ini lanjutan yang akan 

dibahas adalah apa sajakah yang menjadi faktor–faktor penyebab terjadinya tindak 

pidana pembunuhan berencana dengan cara mutilasi dan bagaimanakah upaya 

penanggulangan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dengan cara 

mutilasi.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan empiris dan 

pendekatan kriminologis. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. 

Narasumber terdiri dari Penyidik Unit II Kejahatan dan Kekerasan pada Polresta 

Bandar Lampung, Dokter Polisi Polresta Bandar Lampung, dan Dosen Bagian 

Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas  Lampung.  Analisis  data  menggunakan 

analisis kualitatif. 

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan faktor penyebab terjadinya 

tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi pada kasus M Pansor, yaitu 

faktor intern yang terdiri dari faktor intelligence, sedangkan faktor ekstern yang 

mempengaruhinya terdiri dari faktor pekerjaan dan faktor pergaulan. Kasus kedua 

yang di alami Nur Atikah dapat disimpulkan bahwa faktor intern yang terdiri dari 

faktor jenis kelamin, faktor intelligence dan faktor kebutuhan ekonomi yang 

mendesak sedangkan faktor ekstern nya terdiri dari faktor pendidikan, faktor 

pergaulan, faktor pekerjaan dan faktor lemahnya sistem keamanan lingkungan 

masyarakat. Kasus yang terakhir yang dilakukan Busari terhadap kekasihnya 

Fitria Ningsih dapat disimpulkan bahwa faktor intern nya terdiri dari faktor jenis 

kelamin, dan faktor intelligence sedangkan faktor ekstern nya terdiri dari faktor 

pendidikan, faktor pergaulan, dan faktor lemahnya sistem keamanan lingkungan 

masyarakat. 

Saran yang dapat diberikan penulis yaitu perlu adanya kerjasama dari penyidik 

melalui masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pembunuhan 

berencana dengan cara mutilasi, jaksa penuntut umum maupun hakim dapat 

menuntut maupun menjatuhkan hukuman semaksimal mungkin pada pelaku  
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mutilasi dengan berpedoman kepada KUHP, dan dimasukannya pengaturan 

tentang mutilasi di dalam Rancangan Undang–Undang KUHP yang akan datang 

sehingga pelaku mutilasi dapat dihukum dengan seadil–adilnya. Kepada 

masyarakat disarankan untuk berperan serta secara aktif dalam membantu tugas 

aparat penegak hukum dalam mengungkap pembunuhan berencana, dengan cara 

bersedia menjadi pelapor atau saksi apabila mengetahui terjadinya tindak pidana 

pembunuhan berencana, sehingga proses penegakan hukum akan menjadi lebih 

optimal di masa yang akan datang. 

 

Kata kunci: Kriminologi, Pembunuhan Berencana, Mutilasi. 
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MOTO 

 

Nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali : tidak ada suatu 

perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu.  

(Asas Legalitas) 

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau 

sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. 

 

(Q.S Al Insyirah : 6-8) 

 

Tegaslah bertindak hari ini. Lebih baik salah dalam tindakan, daripada merasa 

galau dalam ketidak-jelasan 

(Nia Amanda) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan 

bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis 

perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan 

jahat. Seiring berkembangnya kemajuan zaman dan teknologi mengakibatkan 

timbulnya berbagai macam kejahatan yang dinilai tidak biasa di dalam 

masyarakat, misalnya pembunuhan berencana dengan mutilasi. 

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun 

tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan 

tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukum nya, ketika perbuatan 

tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan 

terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidana nya akan lebih berat 

dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-

unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. 

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa 

seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. 

Direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) sama dengan antara timbul 

maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si 
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pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah 

pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan 

direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu 

dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana 

pelaksanan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara 

bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.
1
 

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan 

pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, 

apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan 

cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa 

yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa 

seseorang (kondisi pelaku). Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan 

berfikir secara tenang bagi pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan 

putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan 

suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua 

hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara 

tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna 

membatalkan pelaksanaannya. 

 

Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan 

dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan 

oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan, 

sehingga dalam pelaksanaan nya pelaku akan lebih mudah membunuh korban. 

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga 
                                                           
1
 Roeslan Saleh, Perbuatan dan pertanggung jawaban pidana Jakarta: Aksara Baru. 1981. hlm. 80 
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unsur syarat yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia 

waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan 

kehendak, dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.
 

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur, yang pertama unsur subyektif 

yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang kedua unsur 

obyektif terdiri atas, Perbuatan : menghilangkan nyawa, Obyeknya : nyawa orang 

lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi 

manusia karena teleh menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri 

seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam kandungan yaitu hak 

untuk hidup. 

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa 

yang melanggar larangan tersebut. Manusia mempunyai hak untuk hidup bahkan 

pelaku tindak pidana pembunuhan pun mempunyai hak untuk hidup. Sanksi 

terberat pada tindak pidana pembunuhan di Indonesia adalah hukuman mati 

terhadap pelaku pembunuhan. Terlihat jelas ada suatu perlindungan hukum yang 

diberikan oleh negara untuk melindungi hak untuk hidup, akan tetapi pada pelaku 

tindak pidana pembunuhan kebanyakan hanya dihukum lebih ringan dari ancaman 

hukuman yang berlaku di negara kita ini.
2
 

Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu 

hukuman mati, sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan. Ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang 

                                                           
2
 Adrianus, Meliala.Kriminologi Tindak Pidana. Jakarta : Gramedia Cipta. 2006.hlm. 27  
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Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satu nya tentang tindak pidana 

pembunuhan ini yang tertuang pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. 

Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah 

pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP yang menyatakan: 

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebidahulu 

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” 

Ketika merujuk pada pasal ini jelas ancaman hukuman maksimal nya adalah 

hukuman mati dan paling rendah yaitu selama waktu tertentu, paling lama dua 

puluh tahun, namun pada kenyataan nya hal tersebut tidak terealisasi sebagai 

mana aturan nya. Tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk pula dalam 

masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam.
3
 

 

Maraknya modus mutilasi ini digunakan oleh para pelaku kejahatan terjadi karena 

berbagai faktor di samping untuk menghilangkan jejak, baik itu karena kondisi 

psikis dari seseorang dimana terjadi ganguan terhadap kejiwaan dari seseorang 

sehingga dapat melakukan tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan 

yang tidak manusiawi tersebut, karena faktor dari sosial, faktor asmara, faktor 

ekonomi, atau karena keadaan rumah tangga dari pelaku. 

Tindak pidana mutilasi (human cutting body) merupakan tindak pidana yang 

tergolong kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk pemotongan bagian-bagian 

tubuh tertentu dari korban. Apabila ditinjau dari segi gramatikal, kata mutilasi itu 

                                                           
3
 Ibid. 
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sendiri berarti pemisahan, penghilangan, pemutusan, pemotongan bagian tubuh 

tertentu. Dalam hal lain mutilasi itu sendiri diperkenankan dalam etika dunia 

kedokteran yang dinamakan dengan istilah amputasi yaitu, pemotongan bagian 

tubuh tertentu dalam hal kepentingan medis. Apabila terjadinya masalah 

kejahatan, maka perhatian masyarakat tertuju pada pelaku kejahatan tersebut, baik 

tentang pribadi maupun jenis kejahatan yang dilakukannya. Tetapi apabila dikaji 

secara mendalam hal ini tidaklah objektif jika memperhatikan pelaku 

pembunuhan dengan mutilasi tanpa meneliti faktor–faktor lain yang mendorong 

kejahatan tersebut. 

Pembunuhan dengan mutilasi termasuk dalam kejahatan yang tergolong sadis, 

dimana pelaku kejahatan tersebut tidak hanya membunuh atau menghilangkan 

nyawa orang lain melainkan pelaku juga memotong-motong setiap bagian tubuh si 

korbannya. Biasanya kejahatan ini terjadi tergantung pada keadaan Psikis si 

pelaku, dimana si pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan, pada 

pendapat lain ahli berpendapat bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan susulan 

dari sebuah kejahatan pembunuhan,dengan maksud untuk menutupi kejahatan 

pembunuhan tersebut maka dilakukan lah pemutilasian tubuh korban, sehingga 

korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan 

mengelabui penyidik dalam mengungkap identitasnya.
4
 

Suatu konteks tindak kejahatan orang melakukan tindakan mutilasi adalah dengan 

tujuan untuk membuat relasi antara dirinya dengan korban terputus dan agar jati 

diri korban tidak dikenali dengan alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan 

                                                           
4
 http://www.kompas.com/kompas-cetak/0605/29/swara/2683713.htm, Di akses pada Senin, 27 

September 2016, pukul 15.00 
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dilakukannya tindakan mutilasi oleh pelaku terhadap korban menurut adrianus 

tentunya dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu pula, ini bisa diketahui dengan 

hanya melihat potongan-potongan tubuh tersebut.
5
 

Alasan-alasan dilakukannya tindakan mutilasi oleh pelaku terhadap korban 

tentunya dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu pula, seperti: 

1. Pelaku menderita gangguan jiwa, sejenis sadism.  

2. Pelaku terpuaskan bila orang lain menderita, terbunuh, terpotong-potong. Ini 

bisa diketahui dengan hanya melihat potongan-potongan tubuh tersebut. Pada 

umumnya kalau motif yang dilatarbelakangi oleh motif cinta, potongannnya 

adalah di bagian-bagian genetalia seperti payudara, penis, dan yang lain. 

Namun kalau motifnya dendam, umumnya yang dimutilasi adalah bagian 

kepala. Kedua motif ini biasanya dilakukan dengan sengaja dan terencana yang 

disebabkan oleh rasa tidak puas pelaku mutilasi terhadap korban. 

3. Pelaku menghilangkan jejak menandakan bahwa pelakunya tidak ingin korban 

mudah dikenali mencari cara untuk mudah menyingkirkan mayat korban. 

Terlepas dari semua hal itu, kejahatan mutilasi sering sekali terjadi dilakukan oleh 

orang-orang yang memang mengalami depresi (merasa sedih yang berkelebihan)  

dan gangguan kejiwaan, bahwa dengan tidak memotong-motong tubuh 

korbannya, pelaku sering sekali tidak merasa puas untuk menyelesaikan 

kejahatannya.
6
 

Kasus pembunuhan berencana dengan mutilasi yang baru-baru terjadi adalah 

kasus pembunuhan anggota DPRD Bandarlampung M. Pansor. Satu dari dua 

tersangka pembunuhan terhadap anggota DPRD Bandar Lampung M Pansor 

adalah Brigadir Medi Andika yang merupakan anggota polisi yang pernah jadi 

ajudan Kapolresta Bandar Lampung saat dijabat Kombes Dwi Irianto, beberapa 

tahun lalu. Saat ini, kedua tersangka juga ditahan. Informasi yang didapat Tribun 

Lampung, Medi dan Tarmizi ditahan di tempat berbeda. Medi ditahan di rumah 

                                                           
5
 Meliala,Op.Cit., 57. 

6
 http://www.ubb.ac.id/menulengkap.judul Kriminologi Pelaku Mutilasi Pantas Dihukum Mati & 

nomor urut artikel 454, di akses pada Senin, 20 Oktober 2016, pukul 17.00 
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tahanan Polda Lampung sedangkan Tarmizi di rumah tahanan Polresta Bandar 

Lampung. Sebagaimana diketahui, Pansor merupakan anggota Fraksi PDI 

Perjuangan DPRD Kota Bandar Lampung. Legislator ini dinyatakan menghilang 

pertengahan April 2016. Kasus ini terungkap bermula dari adanya penemuan 

mayat mutilasi tanpa identitas di Desa Tanjungkemala, Kecamatan Martapura, 

Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan.Warga hanya menemukan sepasang 

kaki dan potongan kepala. Sementara potongan badan hingga kini belum 

ditemukan. Setelah melalui serangkaian proses penyelidikan cukup panjang, 

termasuk tes deoxyribonucleic acid (DNA) di Pusat Laboratorium Forensik 

Mabes Polri, identitas mayat akhirnya teridentifikasi M Pansor. 
7
 

Kasus pembunuhan berencana mutilasi lainnya terjadi di Desa Telaga Sari, 

Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dengan Terdakwa bernama Agus alias 

Kusmayadi (31) Terdakwa terbukti membunuh Nur Atikah alias Nuri (34) di 

sebuah rumah kontrakan. Terdakwa membunuh korban dikarenakan Nur yang 

sering meminta pertanggungjawaban kepada Agus. Hal itu dilatar belakangi 

karena korban sudah dihamili. Sementara Agus sendiri sudah memiliki keluarga 

di kampungnya dan hubungan terlarangnya dengan Nur tidak diketahui. Terdakwa 

dikenakan pasal dalam surat tuntutannya setebal 131 halaman, Agus dinyatakan 

melakukan pembunuhan berencana terhadap Nur sesuai Pasal 340 KUHP. 

Sehingga dituntut 20 tahun penjara. Pasalnya, pembunuhan tersebut telah 

dipikirkan dulu oleh Agus sebelumnya.
8
 

                                                           
7
http://lampung.tribunnews.com/2016/07/28/arloji-ungkap-tabir-misteri-pembunuhan-anggota-

dprd-korban-mutilasi-polisi, di akses pada Selasa, 27 Oktober 2016, 14.00 wib 
8
http://www.kompas.com/kasus-mutilasi-wanita-hamil-pembunuhan-berencana-dengan-mutilasi, 

di akses pada Selasa, 27 Oktober 2016, 14.30 wib 

http://lampung.tribunnews.com/tag/polda-lampung
http://lampung.tribunnews.com/2016/07/28/arloji-ungkap-tabir-misteri-pembunuhan-anggota-dprd-korban-mutilasi-polisi
http://lampung.tribunnews.com/2016/07/28/arloji-ungkap-tabir-misteri-pembunuhan-anggota-dprd-korban-mutilasi-polisi
http://www.kompas.com/kasus-mutilasi-wanita-hamil-pembunuhan-berencana-dengan-mutilasi
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Selanjutnya Kasus pembunuhan berencana mutilasi yang terjadi di Jawa timur 

Kabupaten Situbondo dengan Terdakwa bernama Busari (30). Terdakwa 

membunuh dengan sadis terhadap Fitria Ningsih (21), yang tak lain adalah 

sepupunya sendiri. Terdakwa mengeksekusi korban dengan cara dicekik, lalu 

dipenggal kepalanya menggunakan celurit sampai putus. Dari hasil rekontruksi 

cukup jelas kalau pelaku merencanakan pembunuhan tersebut. Karena itu, 

pihaknya akan menjerat tersangka Busari dengan pasal 340 KUHP tentang 

pembunuhan berencana. Hasil pemeriksaan diketahui motif pembunuhan berlatar 

belakang hubungan asmara pelaku dengan korban. Fitria Ningsih mengaku hamil 

dan terus meminta dinikahi oleh pelaku. Permintaan itu membuat pelaku jadi 

panik, karena statusnya sudah beristri dan memiliki anak.  Pelaku khawatir 

hubungan asmaranya dengan korban terbongkar. 
9
 

Berdasarkan uraian beberapa contoh kasus di atas, maka dapat diketahui bahwa 

kasus pembunuhan berencana dengan mutilasi banyak terjadi di masyarakat luas. 

Hal ini perlu dikhawatirkan karena pembunuhan berencana dengan mutilasi 

adalah salah satu tindak pidana yang sadis dan tidak manusiawi karena 

memotong-motong bagian tubuh dari korbannya. Oleh karena itu, maka penulis 

tertarik mengambil judul skripsi mengenai Tinjauan Kriminologi Terjadinya 

Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi 

 

 

 

                                                           
9
 https://kompas.com/berita-jawa-timur/d-3055390/pelaku-mutilasi-panik-korban-mengaku-hamil-

-minta-dinikahi, di akses pada Selasa, 27 Oktober 2016, 15.00 wib 

https://kompas.com/berita-jawa-timur/d-3055390/pelaku-mutilasi-panik-korban-mengaku-hamil--minta-dinikahi
https://kompas.com/berita-jawa-timur/d-3055390/pelaku-mutilasi-panik-korban-mengaku-hamil--minta-dinikahi
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam peneitian ini adalah : 

1.  Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana 

dengan cara mutilasi? 

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan 

berencana dengan cara mutilasi? 

 

2. Ruang Lingkup  

Ruang Lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana 

tentang faktor–faktor penyebab tindak pidana pembunuhan berencana dengan 

mutilasi. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Bandar 

Lampung.  Penelitian dilaksanakan pada tahun 2017. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan pembunuhan berencana dengan 

mutilasi. 

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan berencana 

dengan mutilasi.  
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2. Kegunaan Penelitian  

1. Secara Teoritis  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang 

ilmu hukum pidana, khususnya mengenai faktor–faktor yang menjadi 

penyebab tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi.  

2. Secara Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperluas 

pengetahuan bagi pihak penegak hukum dalam hal ini ialah Kepolisian dalam 

melakukan penanggulangan kejahatan mutilasi dan bagi masyarakat yang 

membutuhkan informasi mengenai faktor–faktor penyebab tindak pidana 

pembunuhan berencana dengan mutilasi. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan 

yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi 

sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. 
10

 Kriminologi adalah ilmu yang 

mempelajari fenomena–fenomena dan metode–metode atau pengupasan mengenai 

kejahatan secara umum antara lain dari aspek psikologis, gejala sosial, sebab–

sebab kejahatan, akibat–akibat yang di timbulkan dan upaya 

penanggulangannya.
11

 Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan suatu 

kesatuan prinsip–prinsip umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lain 

tentang proses hukum, kejahatan, pencegahan, pembinaan pelanggaran hukum 

                                                           
10

 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, 

hlm. 125 
11

 Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Kriminologi, Rajawali, Jakarta, 1988. hlm.8. 
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serta penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang 

atau beberapa orang sebagi akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan-

perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.
12

 

1. Teori Sebab-sebab Kejahatan 

Menurut Kansil menyebutkan faktor pendorong yang menyebabkan timbulnya 

kejahatan adalah: 

1. Motivasi Intrinsik (Intern), yaitu : 

a. Faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak 

b. Faktor intelligence 

c. Faktor usia 

d. Faktor jenis kelamin. 

2. Motivasi Ekstrinsik (Ekstern), yaitu : 

a. Faktor pendidikan 

b. Faktor pergaulan 

c. Faktor lingkungan 

d. Faktor Pekerjaan 

e. Faktor Lemahnya Sistem Keamanan Lingkungan Masyarakat.
 13

 

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berdasarkan teori 

psikologi kriminal meliputi:  

1. Personality Characteristic (sifat-sifat kepribadian)  

Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara 

kepribadian dengan kejahatan: 

a. Melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari 

penjahat dan bukan penjahat;  

b. Memprediksi tingkah laku;  

c. Menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian normal 

beroperasi dalam diri penjahat;  

d. Mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan 

kelompok-kelompok pelaku kejahatan. Berdasarkan teori ini kemungkinan 

untuk dilakukannya sebuah kejahatan mutilasi yaitu dapat terjadi karena 

sifat-sifat kepribadian dari seseorang. 

2. Teori Psikoanalisa  

Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan 

perilaku criminal dengan suatu “conscience” yang baik dia begitu menguasai 

                                                           
12

 Adami Chazami, Pelajaran Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24. 
13

 C.S.T. Kansil. 1984.Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia .Balai Pustaka.Jakarta, , 

hlm. 257. 
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sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak 

dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan 

yang harus dipenuhi segera. 

 

3. Personality Traits  

Dewasa ini penyakit mental tadi disebut antisocial personality atau 

psychopathy sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu 

ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan 

tidak pernah merasa bersalah. Pencarian/penelitian personality traits (sifat 

kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental 

secara biologis. Feeblemindedness (lemah pikiran), insanity (penyakit jiwa), 

stupidity (kebodohan), dan dull-wittednes (bodoh) dianggap diwariskan. 

 

4. Moral Development Theory  

Teori perkembangan moral tumbuh preconventional stage atau tahap pra-

konvensional. Disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas 

“lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori 

ini, anak-anak di bawah umur 9 tahun hingga 11 tahun biasanya berpikir pada 

tingkatan pra-konvensional ini. kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang 

sejak lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapat hal itu. Remaja biasanya 

berfikir pada conventional law (tingkatan konvensional). Pada tingkatan ini 

seorang individu meyakini dan mnegadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. 

Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan itu. 
14

 

  

2. Teori Penanggulangan Kejahatan 

Penanggulangan kejahatan adalah suatu upaya pencegahan suatu kejahatan 

dengan menggunakan berbagai sarana alternatif. Kejahatan merupakan gejala 

sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan 

dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga 

mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal 

mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.
15

 

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah 

maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus 

menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. 

                                                           
14

  B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial  Bandung: Tarsito 1981, hlm 41. 
15

 Wildiada Gunakarya, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana 

Pendidikan,Bandung: Alfabeta. 2012 hlm.13 
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Menurut Barda Arief Nawawi, upaya penanggulangan yang merupakan bagian 

dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya 

perlindungan masyarakat (social defence) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, 

yaitu: 

a. Sarana Penal 

        Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui 

saran “penal” dan “non penal”, Upaya penanggulangan hukum pidana 

melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-

undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan 

(policy). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana 

penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “Represive” atau 

disebut Penindasan/pemberantasan/penumpasan, setelah kejahatan atau 

tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan 

bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum 

pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (Law 

Enforcement).
16

 

b. Sarana Non Penal 

        Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih 

bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran 

utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya 

kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-

masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak 

langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Upaya 

                                                           
16

 Barda Arief Nawawi, 2010, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non 

Penal, Semarang : Pustaka Magister. hlm. 31 
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non penal secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana 

pidana atau hukum pidana, misalnya: 

1. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna  

mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana  

pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas. 

2. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan  

perbaikan lingkungan. 

3. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya 

kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam  penanggulangan 

kejahatan.
 17

 

Dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang 

positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, 

lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam 

pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan 

sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu 

bagaimana meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan 

dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. 

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif 

penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi 

semata–mata dengan “penal”. Di sinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh 

karena itu, harus ditunjang oleh jalur “nonpenal”. Salah satu jalur “nonpenal” 

untuk mengatasi masalah–masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat 

jalur “kebijakan sosial” (social policy). 

                                                           
17

 Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta, Rineka Cipta,1997 hlm. 17 
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2. Konseptual  

Kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menghubungkan atau 

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang 

berkaitan dengan istilah. 
18

 Konseptual dalam penelitian ini adalah:  

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan 

data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis 

dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan yang menguraikan sebuah 

pokok masalah atas berbagai bagiannya.
19

  

2. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena–fenomena dan metode–

metode atau pengupasan mengenai kejahatan secara umum antara lain dari 

aspek psikologis, gejala sosial, sebab–sebab kejahatan, akibat–akibat yang 

ditimbulkan dan upaya penangulangannya.
20

 

3. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau 

membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, 

dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari 

penangkapan. 

4. Mutilasi adalah potongan–potongan dari bagian tubuh manusia korban 

kejahatan.
21

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Soerjono Soekanto,Op.Cit, hlm 32.  
19

 Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,  Surabaya: Amelia 2003, hlm.47.  
20

 Romli Atmasasmita, Loc.Cit. hlm.8.  
21

 Kartini kartono, Patologi sosial : Gangguan – gangguan kejiwaan,  Jakarta, Rajawali pers,2003, 

hlm.31. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN  

Proposal skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

I. PENDAHULUAN  

Berisi Latar Belakang, Permasalahan, dan Ruang Lingkup, Tujuan dan 

Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika 

Penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi mengenai Tinjauan tentang Kejahatan, Tinjauan tentang Kriminologi, 

Pengertian Pembunuhan Berencana, Tinjauan tentang Mutilasi. 

 

III. METODE PENELITIAN  

Berisi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, 

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam skripsi ini, akan dijelaskan  faktor –faktor penyebab terjadinya 

pembunuhan berencana dengan mutilasi serta upaya penanggulangannya. 

V. PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan 

penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukan 

kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Kejahatan  

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat 

buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. 

Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara 

yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang 

dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena 

dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat. 

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan 

bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis 

perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan 

jahat. Seiring berkembangnya kemajuan zaman dan teknologi mengakibatkan 

timbulnya berbagai macam kejahatan yang dinilai tidak biasa di dalam 

masyarakat, misalnya pembunuhan berencana dengan mutilasi. 

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) 

juga bukan merupakan warisan biologis.
22

 Pengertian kejahatan menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang lazim 

orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, 
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pencurian, pencabulan, penipuan, panganiyaan, dan lain-lain yang dilakukan 

manusia. Kalau kita perhatikan rumusan dari pasal - pasal pada kitab undang-

undang hukum Pidana.
23

 

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam jenisnya 

tergantung pada sasaran kejahatannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa  

bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya,yaitu kejahatan terhadap 

badan (pembunuhan,perkosaan,penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda 

(perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum 

(pemabukan,perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. 

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari 

berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap 

berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan 

yang lain. Definisi kejahatan menurut Kartini Kartono bahwa:  

“Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang 

bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan 

masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-

undang pidana”. 

Pandangan Moeljatno, kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijven yang 

berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum, berarti tidak lain 

dari pada perbuatan melanggar hukum “Mengenai definisi” kejahatan adalah 

merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik.
24
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Menurut Bambang Poernomo menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang 

merugikan atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti 

social) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.
25

  

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku 

yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, 

melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat 

(baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum 

dalam undang-undang pidana).
26

  

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap 

pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku 

dalam suatu masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang 

berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang 

(abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.
27

 

Menurut Plato “emas, manusia adalah sumber dari banyak kejahatan”.
28

 W.A. 

Bonger “Kejahatan adalah perbuatan yang anti social yang oleh negara ditentang 

dengan sadar dengan penjatuhan hukuman”.
29

 Menurut Gorafalo kejahatan adalah 

pelanggaran terhadap perasaan kasih sayang. Menurut J.M. Bemmelem 

memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan 

kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat 

kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan 
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hukuman kepada penjahat. Menurut M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan 

adalah suatu problem dalam masyarakat modem atau tingkah laku yang gagal dan 

melanggar hukum dapat dijatuhi hukurnan penjara, hukuman mati dan hukuman 

denda dan seterusnya. 

Rumusan Paul Mudigdo Moeliono Kejahatan adalah perbuatan manusia, yang 

merupakan palanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, 

sehingga tidak boleh dibiarkan. Menurut Budianto bahwa salah satu penyebab 

tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, 

maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera 

diatasi. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah 

laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial-psikologis sangat merugikan 

masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga 

masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum 

tercantum dalam undang-undang pidana).
30

 Kejahatan dari aspek psikologis 

merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang 

bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarkat. 

Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan 

atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang 

baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, dan 

adat istiadat.
31

 Berdasarkan beberapa definisi kejahatan menurut para ahli, penulis 

berpendapat bahwa definisi kejahatan adalah gambaran perilaku atau perbuatan 

manusia yang melanggar norma atau melanggar hukum sehingga menimbulkan 
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sanksi hukuman. Menurut Kartini Kartono menyebutkan faktor pendorong yang 

menyebabkan timbulnya kejahatan adalah:  

a. Individu: seks atau jenis kelamin, status, pekerjaan, tempat tinggal, 

pendidikan, konstitusi organis dan psikis.  

b. Fisik (natural/alami): ras, suku, iklim, pertilitas, musim, disposisi bumi, 

keadaan di waktu malam atau siang hari kondisi meteorik, kelembaban 

udara atau suhu.  

c. Sosial: kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde 

baru pemerintah, kondisi ekonomi dan industri, jaminan sosial, lembaga 

legislative dan lembaga hukum lainnya.
32

 

 

B. Tinjauan Umum Kriminologi 

1. Pengertian Kriminologi 

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime dan logos. Crime berarti 

kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan, secara kriminologi dapat diartikan 

sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Istilah kriminologi ini 

berasal dari anthropolog Perancis bernama P.Topinard untuk memperjelas dengan 

memberi keterangan yang cukup lengkap tentang apa sebenarnya kriminologi. 

 

Menurut W.A Bonger, kriminologi adalah suatu pengetahuan yang bertujuan 

untuk menyelidiki gejala–gejala kejahatan yang seluas–luasnya. Pengertian 

seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal–hal yang berhubungan 

dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan adalah sebab timbul 
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dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi 

penjahat ( umur, keturunan, pendidikan, cita–cita ).
33

 

Menurut Vrij didalam karyanya Enige Kanten Van het object der criminology 

yang mengemukakan bahwa kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang 

berhubungan  dengan kejahatan baik sebagai gejala maupun sebagai faktor sebab 

akibat dari kejahatan itu sendiri. Rumusan Kriminologi menurut Wolf Gang Savitr 

dan Jhonston adalah sebagai berikut : 

“Kriminologi adalah suatu ilmu yang mengunakan metode ilmiah 

dalam mempelajari dan menganalisa tentang keteraturan, 

keseragaman, pola–pola dan faktor sebab musahab yang berhubungan 

dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya.” 

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey bertolak dari pandangan bahwa 

kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejalah 

sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses–proses 

pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. 

Dalam hubungan ini kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yakni: 

a. Sosiologi hUkum sebagai analisa ilmiah atas kondisi–kondisi berkembangnya 

hukum pidana; 

b. Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab–

sebab kejahatan; 

c. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan. 
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Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 

1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi.Nama 

kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli 

antropologi Prancis.
34

 Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-

1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah Kriminologi berasal dari 

kata “Crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti 

pegetahuan atau  ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang 

mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. 

Kriminologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan 

kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian 

berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan 

terjadinya kejahatan dan berupaya pula untuk mencari dan menemukan cara untuk 

dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.Banyak teori yang 

berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan, walau banyak sekali teori-teori 

yang dipengaruhi oleh agama, politik,filsafat, maupun ekonomi. 

Pengertian menurut para ahli : 

a) W.A Bonger  

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala 

kejahatan seluas-luasnya. 

b) Wood  

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori 
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 atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat 

dan,termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat 

dan para penjahat.
35

 

c) J. Constant 

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan fakto-faktor 

yang menjadi sebab -musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. 

d) Mudigdo Moeliono 

Kriminologi adalah bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya 

suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan 

yang ditentang oleh masyarakat, tetapi adanya dorongan pelaku untuk 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan masyarakat.
36

 

e) E.H. Sutherland 

Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan 

sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan Undang-

Undang, pelanggaran Undang-Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran 

terhadap Undang-Undang.  

f) Frij  

Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, 

sebab dan akibatnya.
37
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2. Bentuk-Bentuk Kriminologi 

Kriminologi dibagi mejadi 3 yaitu:  

1. Sosiologi hukum  

Kejahatan itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu 

sanksi. Yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan dan 

kejahatan itu adalah hukum. Menyelidiki sebab-sebab harus pula menyelidiki 

faktor-faktor apa yang merupakan penyebab perkembangan hukum. 

2. Etiologi kejahatan  

Kejahatan merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang mencari sebab 

musabab dari kejahatan, dalam kriminologi etiologi kejahatan merupakan 

kajianyang utama. 

3. Penology  

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman akan tetapi setherland 

memasukkan hak- hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian 

kejahatan baik secara represif maupun preventif.  

Bonger membagi Kriminologi menjadi 2, yaitu: 

1. Kriminologi murni ini meliputi:
38

 

1.1. Antropologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai manusia yang  

jahat. Ilmu pengetahuan mengenai kriminologi ini memberikan jawaban 

atas pertanyaan mengenai bagaimana ciri-ciri tubuh orang jahat, apakah 

ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. 

1.2. Sosiologi Kriminil. adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai 

suatu gejala masyarakat. Poko dari persoalan yang dijawab oleh bidang 
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ilmu ini ialah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam 

masyarakat. 

1.3. Psikologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan mengenai penjahat yang dilihat 

dari sudut jiwanya. 

1.4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil adalah ilmu mengenai penjahat 

yang sakit jiwa atau urat syarat. 

1.5. Penologi.ialah ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya hukuman. 

2. Kriminologi Terapan meliputi :
39

 

2.1. Higiene Kriminil adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 

kejahatan.  

2.2. Politik Kriminil adalah usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu 

kejahatan telah terjadi. Di sini dapat dilihat sebab-sebab seseorang 

melakukan kejahatan. Jika disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha 

yang dilakukan ialah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan 

kerja. Jadi bukan semata-mata dengan penjatuhan sanksi. 

3. Objek Kajian 

  Objek kajian kriminologi melingkupi:  

a. Perbuatan yang disebut kejahatan  

b. Pelaku kejahatan  

c.  Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun 

terhadap pelakunya. 

 

 

                                                           
39

 Momon Kartasaputra, Azas-azas Kriminologi, Bandung: Remaja Karya. hlm 23. 



27 
 

4. Ruang Lingkup Kriminologi 

Ruang lingkup kriminologi adalah proses perundang-undangan, pelanggaran 

perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan.  

Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal 

pokok,
40

 yaitu : 

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). 

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) 

meliputi : 

a. Definisi kejahatan 

b. Unsur-unsur kejahatan 

c. Relativitas pengertian kejahatan 

d. Penggolongan kejahatan 

e. Statistik kejahatan 

2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang 

menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws), Sedangkan yang dibahas 

dalam Etiologi Kriminal (breaking of laws) meliputi : 

a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 

b. Teori-teori kriminologi 

c. Berbagai perspektif kriminologi 

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of laws). 

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa 

tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa 

upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention).
41

Dalam bagian 
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ketiga yang akan dibahas adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar 

hukum adalah: 

a. Teori-teori penghukuman;  

b. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan, baik berupa tindakan prementif, 

preventif, represif dan rehabilitatif. 

C. Pengertian Pembunuhan Berencana 

1. Pembunuhan 

Pembunuhan merupakan bentuk tindak pidana terhadap “nyawa” yang dimuat 

pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang”, yang diatur 

dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka 

KUHP mengaturnya sebagai berikut: 

a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia 

b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan 

c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan
42

 

 

Berdasarkan segi kesengajaan (dolus), tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas: 

a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja 

b. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan kejahatan berat 

c. Pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu 

d. Pembunuhan yang dilakukan atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh 

e. Pembunuhan yang menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri.
43
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Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut, pada hakikatnya dapat 

dibedakan sebagai berikut: 

a. Dilakukan dengan sengaja (diatur dalam Bab XIX) 

b. Dilakukan karena kelalaian/kealpaan (diatur dalam Bab XXI) 

c. Dilakukan karena tindak pidan lain, mengakibatkan kematian (diatur antara 

lain dalam Pasal 170, 351 Ayat (3) dan lain-lain) 
44

 

 

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil, yakni delik yang hanya 

menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang 

menimbulkan akibat tersebut. Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat dalam 

KUHP adalah sebagai berikut: 

a. Pembunuhan (Pasal 338) 

b. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339) 

c. Pembunuhan Berencana (Pasal 340) 

d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (Pasal 341) 

e. Pembunuhan Bayi Berencana (Pasal 342) 

f. Pembunuhan Atas Permintaan yang bersangkutan (Pasal 342) 

g. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345) 

h. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346) 

i. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348) 

j. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan 

(Pasal 349) 

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa 

seseorang. Dengan kata lain, pembunuhan adalah suatu pebuatan melawan hukum 
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dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 dinyatakan bahwa: Barang siapa 

sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana 

penjara paling lama lima belas tahun. 

Apabila terdapat unsur perencanaan sebelum melakukan pembunuhan maka 

pembunuhan tersebut dapat disebut dengan pembunuhan berencana. Dalam Pasal 

339 dinyatakan bahwa pembunuhan yang disertai atau didahului oleh sesuatu 

perbuatan pidana dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah 

pelaksanaannya, atau untuk melepaskan 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. Pasal 340 

KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu 

merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana 

(moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 

tertentu paling lama dua puluh tahun. 

2. Pembunuhan Berencana 

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, 

akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Pembunuhan berencana 

merupakan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh 

bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang 

rumusannya adalah:  
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“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 

menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan 

dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 

atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.  

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:  

1. Unsur Subyektif: - Dengan sengaja - Dengan rencana terlebih dahulu  

2. Unsur Obyektif - Perbuatan: menghilangkan nyawa. - Obyeknya: nyawa 

orang lain. 

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 

338, kemudian ditambahkan dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana 

terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur 

Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan 

yang berdiri sendiri (een zelfstanding misdrijf) lepas dan lain dengan pembunuhan 

biasa dalam bentuk pokok (338).
45

 Perbedaan antara pembunuhan dan 

pembunuhan direncanakan yaitu pada pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud 

pasal 338 yaitu dilakukan dengan spontan seketika pada waktu timbul niat, 

sedangkan pembunuhan berencana pelaksanannya ditangguhkan setelah niat itu 

timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan 

dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan 

pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat 

berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula 

merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Mengenai 
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unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/ 

syarat:
46

 

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.  

d. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan 

kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. 

Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana yang tidak tergesa-gesa, tidak 

dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah 

sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh, telah dipikirkan dan 

dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Mengenai adanya cukup 

waktu, dalam tenggang waktu tersebut masih tampak adanya hubungan antara 

pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Dapat 

dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu:  

1. Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh. 

2. Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan 

misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana 

cara untuk menghilangkan jejak untuk menghindar dari tanggung jawab, 

punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa. Mengenai syarat yang ketiga, 

berupa pelaksanaan pembunuhan ini dilakukan dalam suasana (batin) tenang. 

Suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana 
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yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain 

sebagainya.  

Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan di 

atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak 

terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah maka sudah tidak ada lagi unsur dengan 

rencana terlebih dahulu.
47

 

D. Pengertian Mutilasi  

1. Definisi Mutilasi  

Kata mutilasi belakang memang sering dipakai, untuk menggambarkan tindakan 

pembunuhan yang disertai dengan memotong bagian tubuh korban menjadi 

beberapa bagian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan mutilasi 

sebagai proses atau tindakan memotong–motong (biasanya) tubuh manusia atau 

hewan.
48

  Sebenarnya kata mutilasi tidak selalu identik dengan manusia atau 

hewan. Kata ini lebih identik dengan pekerjaan memotong–motong atau memilah 

sesuatu menjadi bagian–bagian yang lebih kecil.  

 

Pembunuhan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu. 

Boleh dikatakan ini adalah pembunuhan biasa akan tetapi dilakukan dengan 

direncanakan terlebih dahulu. Mutilasi dapat dikaitkan dengan pembunuhan 

berencana karena pelaku dengan maksud menyiapkan atau memudahkan peristiwa 

pidana itu supaya tidak tertangkap dan dihukum. Dalam membahas mengenai 

terminologi kata atau istilah mutilasi dalam hal ini memiliki pengertian atau 
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penafsiran kata atau makna dengan kata amputasi sebagaimana yang sering 

digunakan dalam istilah medis kedokteran.  

Menurut beberapa sarjana peristilahan kata mutilasi dapat diartikan sebagai 

terminologi sebagai berikut:  

a. Zax Specter  

Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa tubuh manusia 

tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
49

 

b. Ruth Winfred  

Mutilasi atau amputasi atau disebut juga dengan flagelasi adalah pembedahan 

dengan membuang bagian tubuh.
50

 

c. Black Law Dictionary 

Mutilasi atau Mutilation sebagai “ the act of cutting off maliciously a person’s 

body, esp. to impair or destroy the victim’s capacity for self defanse.
51

 

Berdasarkan definisi di atas maka dapat dipahami bahwa mutilasi atau 

amputasi adalah suatu keadaan, kegiatan yang secara sengaja memisahkan, 

memotong, membedah atau membuang satu atau beberapa bagian dari tubuh 

yang menyebabkan berkurang atau tiak berfungsinya organ tubuh. 

 

2. Jenis–Jenis Mutilasi  

Mutilasi memiliki beberapa dimensi, seperti dimensi perencanaan (direncanakan – 

tidak direncanakan), dimensi pelaku (individu – kolektif), dan dimensi ritual atau 

inisiasi, serta dimensi kesehatan atau medis. Dengan demikian, perbuatan 

memutilasi tidak dapat dipukul rata terhadap perbuatan kriminal yang dikenakan 
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sanksi pidana. Dari berbagai macam jenis mutilasi, secara umum setidaknya 

tindak pidana mutilasi dibagi menjadi dua bagian
52

 yaitu :  

a. Mutilasi Defensif atau yang disebut juga sebagai pemotongan atau pemisahan 

anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan 

terjadi. Motif rasonal dari pelaku adalah untuk menghilangkan tubuh korban 

sebagai barang bukti atau untuk menghalangi diidentifikasikannya potongan 

tubuh korban. 

b. Mutilasi ofensif adalah suatu tindakan irasional yang dilakukan dalam 

keadaan mengamuk. Mutilasi kadang dilakukan sebelum membunuh korban. 

Untuk dapat mengkategorikan mutilasi sebagai tindak pidana dipergunakan 

kategori bahwa sebuah sebuah tindakan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, 

yaitu tindakan yang telah tersebut didalam ketentuan hukum sebagai tindakan 

yang terlarang secara formil atau materil. 

E. Faktor Penyebab terjadinya Kejahatan 

Menurut Kansil menyebutkan faktor pendorong yang menyebabkan timbulnya 

kejahatan adalah: 

1. Motivasi Intrinsik (Intern), yaitu : 

a. Faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak 

b. Faktor intelligence 

c. Faktor usia 

d. Faktor jenis kelamin. 
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2. Motivasi Ekstrinsik (Ekstern), yaitu : 

f. Faktor pendidikan 

a. Faktor pergaulan 

b. Faktor lingkungan 

c. Faktor Pekerjaan 

d. Faktor Lemahnya Sistem Keamanan Lingkungan Masyarakat.
 53

 

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berdasarkan teori 

psikologi kriminal meliputi
54

: 

1. Personality Characteristic (sifat-sifat kepribadian)  

Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara 

kepribadian dengan kejahatan: 

a. Melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat 

dan bukan penjahat;  

b. Memprediksi tingkah laku;  

c. Menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi 

dalam diri penjahat;  

d. Mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan 

kelompok-kelompok pelaku kejahatan. Berdasarkan teori ini kemungkinan 

untuk dilakukannya sebuah kejahatan mutilasi yaitu dapat terjadi karena sifat-

sifat kepribadian dari seseorang. 
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2. Teori Psikoanalisa  

Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku 

criminal dengan suatu “conscience” yang baik dia begitu menguasai sehingga 

menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat 

mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus 

dipenuhi segera.  

3. Personality Traits  

Dewasa ini penyakit mental tadi disebut antisocial personality atau psychopathy 

sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari 

pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah. 

Pencarian/penelitian personality traits (sifat kepribadian) telah dimulai dengan 

mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. Feeblemindedness 

(lemah pikiran), insanity (penyakit jiwa), stupidity (kebodohan), dan dull-

wittednes (bodoh) dianggap diwariskan.’ 

4. Moral Development Theory  

Teori perkembangan moral tumbuh preconventional stage atau tahap pra-

konvensional. Disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” 

dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak 

di bawah umur 9 tahun hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra-

konvensional ini. kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan 

konsekuensinya jika tidak mendapat hal itu. Remaja biasanya berfikir pada 

conventional law (tingkatan konvensional) 
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F. Upaya Penanggulangan Kejahatan 

Upaya atau kebijakan untuk menanggulangi tindak pidana termasuk pada bidang 

“kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang 

lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk 

kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana 

“penal” (hukum pidana) dan “non-penal” (diluar hukum pidana).
55

 

Negara sebagai organisasi kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada 

mereka yang melakukan tindak pidana. Sanksi yang diberikan kepada mereka 

biasanya berupa nestapa (penderitaan) seperti hilangnya hak kemeredekaan 

mereka atau dipenjara. Ini merupakan suatu bentuk penanggulangan kejahatan 

yang dilakukan oleh negara agar menciptakan kehidupan yang aman dan tentram. 

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya 

untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan 

hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahtraan 

masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk 

dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai 

kesejahtraan masyarakat. Sebagai suatu maslah yang termasuk masalah kebijakan, 

maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak suatu keharusan. 

Secara teori ada beberapa cara dalam melakukan upaya penanggulangan tindak 

pidana, yaitu : 
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1. Upaya Preventif (Non Penal) 

Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. 

Karena seperti yang kita ketahui bersama kejahatan merupakan suatu fenomena 

kompleks yang terjadi disekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat. 

Dibandingkan upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum 

terjadinya kejahatan. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan 

tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisi tentang suatu peraturan 

perundang-undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan 

diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena 

landasan tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan. 

Penanggulangan kejahatan dengan kebijakan non penal lebih menitik beratkan 

pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum 

kejahatan terjadi. Usaha-usaha non penal ini berupa penyantunan dan 

pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga 

masyarakat, penggrapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan 

sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahtraan anak dan remaja. Usaha-

usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor 

kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah 

memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung 

mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.  
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2. Upaya Represif (Penal) 

Upaya represif merupakan sarana penal didalam hukum pidana. Upaya represif 

adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang 

ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif 

dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan 

perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa 

perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum 

dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi perbuatan tersebut 

dan orang lain juga tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum 

mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.Upaya ini dilakukan 

pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa 

penegakan hukum (law enforcemenet) dengan menjatuhkan hukuman. 

Represif biasa disebut dengan upaya tindakan atau penanggulangan, dalam arti 

ketika kejahatan itu telah terjadi, upaya yang harus dilakukan agar setelah 

seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukan kejahatan mereka 

tidak melakukannya lagi. Orang yang melakukan kejahatan secara tidak 

langsung akan di penjara atau dimasukkan dalam rumah tahanan, diharapkan 

didalam rumah tahanan tersebut mereka dibina sebaik mungkin agar mereka 

tidak melakukan kejahatan setelah melakukan perbuatan tersebut. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah  

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

secara pendekatan empiris. Pendekatan empiris dilakukan dengan berdasarkan 

pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil 

wawancara dengan narasumber, hasil kuisioner, atau alat bukti lain yang diperoleh 

dari narasumber.  

 

B. Sumber dan Jenis Data  

Penulisan skripsi ini sumber data yang digunakan berupa data primer, data 

sekunder.  

1. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian dilapangan. Data ini 

diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Penyidik dan Psikiater 

pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung, dan Dosen Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

2. Data sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data 

sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan 

peraturan perundang-undangan. Sumber dari data sekunder yakni berupa:  



42 
 

a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan yang bersumber dari Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP).  Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-

undangan yang terdiri dari: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang berhubungan dengan 

bahan hukum primer, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-

bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia.  

 

C. Penentuan Narasumber  

Narasumber adalah orang yang memberi (pengetahuan secara jelas atau menjadi 

sumber) informasi. Narasumber (responden) dalam penelitian bahasa sangatlah 

penting kedudukannya agar data yang diperoleh dari narasumber valid. Terlebih 

dahulu ditentukan beberapa persyaratan tersebut menyangkut hal–hal yang 

berhubungan dengan usia, pendidikan, asal–usul, kemampuan dan kemurnian 

bahasa narasumber.  
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Penentuan narasumber ditentukan dengan tujuan yang telah dicapai terhadap 

masalah yang hendak dicapai maka narasumber dalam penelitian ini adalah : 

1. Penyidik pada Polisi Resort Kota Bandar Lampung  2 orang  

2. Dokter Polisi pada Polisi Resort Kota Bandar Lampung           1 orang 

3. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung  1 orang + 

Jumlah            4 orang  

 

D. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data  

1. Metode Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini memperoleh data 

yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut : 

  

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan ini ditujukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara 

membaca, mencatat, mengutip, menelaah, serta mempelajari dan merangkum 

data yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka yang berhubungan 

dengan penelitian ini.  

b. Studi Lapangan  

Penelitian studi lapangan ini dilakukan dengan teknik wawancara secara 

langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk 

memperoleh dataq primer serta mendapat gambaran yang jelas tentang 

pendalaman penelitian ini.  
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2. Metode Pengelolaan Data  

Setelah data yang dikehendaki terkumpul, baik data primer maupun data 

sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Maka data 

yang telah diperoleh tersebut diolah melalui prosedur sebagai berikut : 

a. Identifikasi Data, dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa 

kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya dalam penelitian.  

b. Klasifikasi Data, yakni menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok 

yang telah ditetapkan dalam bagian-bagian pokok bahasan yang akan dibahas.  

c. Sistematisasi Data, yaitu dengan menghubungkan dan menyusun 

penggolongan-penggolongan data secara sistematis menurut tata urutan dalam 

ruang lingkup bahasan yang telah ditentukan, dengan maksud untuk 

memudahkan dalam menganalisis data sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan.  

E. Analisis Data  

Untuk memberikan jawaban terhaadap permasalahan yang ada dalam data tersebut 

perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskkriftif kualitatif. 

Cara analisis ini adalah dengan memberikan uraian atau menjabarkan dengan 

kalimat-kalimat, kemudian disusun suatu simpulan secara deduktif terhadap gejala 

dan kenyataan yang ditemukan. Atas dasar kesimpulan tersebut lalu disusun saran 

dalam rangka perbaikan. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dengan 

mutilasi pada ketiga kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa dibagi menjadi 2 

(dua) faktor, yakin faktor intrinsik (intern) dan faktor ekstrinsik (ekstern). 

Faktor intrinsik (intern) yaitu: faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, 

faktor intellegence, faktor usia, dan faktor jenis kelamin. Sedangkan faktor 

ekstrinsik (ekstern) yaitu: faktor pendidikan, faktor pergaulan, faktor 

lingkungan, faktor pekerjaan, dan faktor lemahnya sistem keamanan 

lingkungan masyarakat. 

2. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana 

dengan mutilasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya penal dan non penal. Pada 

upaya penal atau penegakan hukum pidana terdapat proses yang dimulai dari 

laporan kepada pihak kepolisian, lalu dilakukan penyelidikan, penyidikan dan 

dilimpahkan kepada kejaksaan, untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. 

Dalam persidangan, hakim akan memutuskan suatu tindak pidana 

pembunuhan berencana dengan mutilasi berdasarkan surat dakwaan dan asas 

keadilan baik bagi pelaku maupun korban. yang dapat dilakukan untuk 
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menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi. Pihak 

yang melakukan upaya non penal pada tindak pidana pembunuhan berencana 

dengan mutilasi adalah pihak Unit II Jatanras Polresta Bandar Lampung. 

Bentuk upaya non penal tersebut antara lain; penyuluhan, pemberian edukasi 

tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil pembahasan, maka penulis dapat mengajukan 

saran–saran sebagai berikut :  

1. Perlu adanya kerjasama dari penyidik melalui masyarakat pada umumnya 

dalam hal mencegah dan menanggulangi terjadinya pembunuhan dengan 

mutilasi ini, pemerintah dalam hal ini melalui jaksa penuntut umum maupun 

hakim dapat menuntut maupun menjatuhkan hukuman semaksimal mungkin 

dan seadil–adilnya pelaku mutilasi dengan berpedoman kepada KUHP dan 

pengaturan tentang pembunuhan dengan mutilasi di dalam Rancangan 

Undang–Undang KUHP yang akan datang seharusnya diatur dalam pasal 

tersendiri, karena pasal yang digunakan sebagai dasar hukum dalam 

menjatuhkan sanksi pidana pembunuhan dengan mutilasi tidak mencakup 

kriteria yang ada didalamnya.  

2. Kepada masyarakat disarankan untuk berperan serta secara aktif dalam 

membantu tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap pembunuhan 

berencana, dengan cara bersedia menjadi pelapor atau saksi apabila 

mengetahui terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga proses 

penegakan hukum akan menjadi lebih optimal di masa yang akan datang. 
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