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V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya di dalam 

skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan 

berencana berdasarkan perkara Nomor: 313/Pid.B/2011/PN.GS jo 

96/Pid./2012/PT.TK bahwa terdakwa Antoni bin Sa’ani divonis penjara 

seumur hidup, dengan pengertian bahwa terdakwa menjalankan masa tahanan 

sampai selama sisa hidupnya terdakwa, tetapi dengan diundangkannya 

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka 

Keputusan  Presiden RI Nomor 5 tahun 1987  dirubah untuk disesuaikan 

dengan semangat pemasyarakatan, dengan Keputusan  Presiden RI Nomor 69 

tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi). Dalam Pasal 7 

ditentukan bahwa narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup, termasuk 

terdakwa Antoni bin Sa’ani masih memiliki kemungkinan untuk 

mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana dengan ketentuan 

berkelakuan baik selama menjalani pidananya paling sedikit 5 (lima) tahun  
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berturut-turut. Dan terpidana seumur hidup juga masih memiliki 

kemungkinan untuk menjadi pidana sementara. Hal ini berarti bahwa 

terdakwa Antoni bin Sa’ani dalam menjalankan hukumannya masih 

mendapatkan beberapa pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, 

sama seperti narapidana yang dijatuhi pidana sementara. 

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhi pidana seumur hidup terhadap 

pelaku pembunuhan berencana berdasarkan perkara nomor: 

313/Pid.B/2011/PN.GS jo 96/Pid./2012/PT.TK, yaitu dari Pasal 183 KUHAP 

alat bukti yang ditemukan dalam kasus terdakwa Antoni bin Sa’ani yang 

didapat ialah saksi, yaitu keterangan dari saksi Dedi Adrian dan saksi 

Ridwansyah. Keterangan ahli, yaitu keterangan Visum et Refertum oleh dr. 

Tania Apriyanti, dan keterangan dari terdakwa itu sendiri yaitu Antoni bin 

Sa’ani. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut juga 

mendasarkan pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya seluruh unsur-unsur 

pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah itu akan 

ditentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tersebut adalah 

pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran hukum. Setelah diketahui bahwa 

perbuatan itu melanggar hukum, maka Hakim menentukan terhadap diri si 

pelaku maupun bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan yang 

selanjutnya menjatuhkan pidana dan jika sebaliknya maka hakim akan 

menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan. 

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana pembunuhan berencana yang divonis pidana penjara seumur 

hidup berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 
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313/Pid.B/2011/PN.GS jo 96/Pid/2012/PT.TK adalah berdasarkan sudah 

terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP. Unsur-unsur tersebut adalah: 

1.    Barang siapa. 

2.    Dengan sengaja dan; 

3.    Dengan rencana terlebih dahulu. 

4.    Merampas nyawa orang lain. 

Hakim menjatuhkan pidana seumur hidup selain karena unsur Pasal 340 

KUHP yang sudah terpenuhi, pembunuhan yang dilakukan sadis, dan ada 

juga hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu : 

a) Perbuatan terdakwa memberikan kesedihan dan penderitaan yang mendalam 

kepada keluarga korban 

b) Terdakwa adalah warga binaan tetapi terdakwa tidak jera dengan hukuman 

terdahulu 

c) Terdakwa berbelit-belit dan berbohong di dalam memberikan keterangan 

persidangan 

 

B. Saran 

 

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan analisis putusan 

pengadilan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan berencana 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 313/Pid.B/2011/PN.GS 

jo 96/Pid./2012/PT.TK) adalah Hakim harus lebih selektif dalam menjatuhkan 

vonis kepada terdakwa, karena pidana ini terlalu berat. Mengingat bahwa 

terdakwa tidak memiliki kepentingan secara langsung kepada korban Sutrisno 
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Hadi. Dalam kasus ini orang yang memiliki kepentingan secara langsung adalah 

saksi Dedi Adrian, maka yang pantas dijatuhi hukuman pidana penjara seumur 

hidup menurut penulis adalah saksi Dedi Adrian. Sedangkan terdakwa dapat lebih 

diberikan sanksi yang sedikit lebih ringan, yaitu 20 tahun penjara. 

 


