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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan

Negeri Pekanbaru, di simpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri

Pekanbaru No.723/PID/B/2012/PN.PBR tentang pidana mati terhadap

kasus Pembunuhan di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai

berikut: Putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan oleh hakim

Pengadilan Negeri  Pekanbaru terhadap kasus pembunuhan yang dengan

itu  menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana mati , yang

didasarkan pada terpenuhinya unsur perencanaan. Unsur ini ditetapkan

oleh hakim karena terdakwa tidak mengurungkan niatnya untuk

membunuh si korban. Jika ia tidak mengurungkan niatnya untuk

membunuh, maka ia termasuk dalam kualifikasi perencanaan.

Hakim dalam melakukan pemeriksaannya itu berdasarkan beberapa

pertimbangan dan unsur-unsur pidana yang ada yakni menghilangkan

nyawa orang lain, atas permintaan sendiri, dan yang jelas dinyatakan

dengan sungguh-sungguh yang mengakibatkan matinya korban.

2. Dalam fiqih jinayah pembunuhan itu dikelompokkan kedalam jarimah

qishas. Bila dilihat dalam kasus pembunuhan ini  sudah memenuhi standar

hukum jinayahnya yaitu: korban adalah orang yang hidup, perbuatan si

pelaku yang mengakibatkan kematian korban, dan ada niat bagi sipelaku

untuk menghilangkan nyawa korban. Dalam kajian fiqih jinayah tindak
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pidana pembunuhan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri

Pekanbaru bisa di benarkan. Karena pembunuhan yang dilakukan oleh

sipelaku itu di masukkan dalam kelompok pembunuhan sengaja. Yang

mana sanskinya itu  ditentukan didalam Nash. Jadi sanski yang dijatuhkan

oleh hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pandangan fiqih jinayah

bisa dibenarkan. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diambil oleh penulis dari hasil

penelitian dalam pembahasan diatas, dengan ini penulis akan memberikan

saran yang nantinya dapat menjadi masukan untuk hakim yang menangani

perkara pidana mati terhadap kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri

Pekanbaru sebagai berikut:

1. Aparatur pemerintahan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling

rendah, agar dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang

yang berlaku tanpa pandang bulu

2. Bagi penegak hukum terutama majelis hakim, dapat menyelesaikan kasus

pembunuhan hendaknya memperhatikan kepada kemaslahatan masyarakat,

agar dengan keputusan tersebut bisa menghasilkan kedamaian dan

ketentraman bagi masyarakat untuk kedepannya.

3. Bagi masyarakat sebaiknya mencari informasi yang lebih banyak

mengenai Putusan Pengadilan Negeri terhadap kasus pembunuhan yang

melakukan tindak pidana, seperti kitab undang-undang hukum pidana,

buku-buku hukum pidana dan lain-lain.


