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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat atas hukum pidana semakin nyata dan untuk

keperluan itu, hukum pidana harus memiliki kepastian hukum dan bersifat adil

bagi setiap orang, sehingga timbullah bentuk-bentuk hukum pidana yang

dirumuskan dalam undang-undang dan atau kitab undang-undang (kodifikasi).

Sumber hukum merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan

hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam

arti formil. Sumber utama hukum Indonesia adalah hukum yang tertulis, dimana

sumber hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP). Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan kodifikasi dari hukum

pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam

lapangan hukum pidana telah ada unifikasi.

Sebagai masyarakat yang baik, layaknya kita sebagai individu menjaga

ketentraman dan kesejahteraan secara bersama-sama dengan perilaku-perilaku

ramah, beretika dengan baik, saling menolong dan saling mengasihi. Namun

realitanya hal tersebut tidak semudah itu kita lakukan dalam menjaga hubungan

baik sesama manusia lain dengan adanya banyak faktor seperti misalnya latar

belakang pendidikan, keluarga, dan lingkungan. Berbagai masalah hidup yang

sedang dialami seperti misalnya masalah keuangan atau mungkin pekerjaan juga

dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keadaan psikologis kita
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sebagai manusia dalam menghadapi masalah dan pastinya adalah tingkat

kesabaran yang ada dalam setiap individu manusia yang berbeda.

Adanya faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, hal-hal tersebut dapat

memicu kita sebagai manusia untuk melakukan tindakan ke arah yang condong

lebih negatif seperti misalnya marah-marah, atau memukul atau mungkin lebih

dari itu dikarenakan kurang lebih kita hanya mengikuti emosi sesaat yang pada

akhirnya dapat menjadi salah satu pemicu kita dalam melakukan tindak pidana

dan dampaknya dapat juga merugikan orang lain.

Berbagai macam golongan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya merupakan usaha pembentuk undang-

undang untuk membedakan antara jenis tindak pidana yang satu dengan yang

lainnya. Secara prinsip penggolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP

didasarkan pada kepentingan umum yang ingin dilindungi1. Atas dasar

kepentingan hukum yang ingin dilindungi tersebut dikenal berbagai penggolongan

tindak pidana dalam KUHP yaitu tindak pidana terhadap harta benda atau harta

kekayaan, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana terhadap kehormatan dan

tindak pidana terhadap badan atau tubuh.

Penulis dalam hal ini mencoba memberikan penjelasan mengenai tindak

pidana terhadap badan atau tubuh yaitu tindak pidana penganiayaan yang

mengakibatkan luka-luka dalam tindak pidana tersebut yang berkaitan dengan

putusan yang penulis analisis dalam laporan magang ini, dimana putusan ini

merupakan salah satu putusan mengenai penganiayaan secara bersama-sama yaitu

1 Tongat, Hukum Pidana Materil, (Jakarta : Djambatan, 2003), hal. 1
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Putusan Nomor: 172/Pid.B/2011/PN.TNG tanggal 8 September 2011 dengan

pihak-pihak antara lain Roslinawati Sitanggang, Ronny P. Eka Kirana Sagala, dan

Edy Markus Sagala sebagai tersangka dalam tindak pidana penganiayaan terhadap

Gloria First Girl Art dan Grace Valerinza sebagai korban. Pada dasarnya antara

Pelaku dan korban masih memiliki hubungan famili. Roslinawati Sitanggang dan

Edy Markus Sagala adalah Tante dan Paman dari Gloria First Girl Art dan Grace

Valerinza, berarti Ronny P. Eka Kirana Sagala masih sepupu dengan Gloria First

Girl Art dan Grace Valerinza karena Roony P. Eka Sagala adalah anak dari

Roslinawati Sitanggang dan Edy Markus Sagala.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan umum dari hukum acara pidana

adalah berupaya untuk mencari dan menemukan atau setidak-tidaknya mendekati

kebenaran materil yaitu kebenaran sejati (matriel warheid). Hal ini senada dengan

apa yang dikatakan oleh Van Bemmelan dalam bukunya Strafordering Leerbook

van Het Nederlandsch Procesrecht (Undang-undang di Belanda yang memuat

Hukum Acara Pidana) yaitu bahwa yang terpenting dalam hukum acara pidana

adalah mencari dan menemukan kebenaran2.

Upaya mencari kebenaran yang materil ini menjadi salah satu perbedaaan

antara hukum pidana dengan hukum perdata. Dalam hukum acara perdata

kebenaran yang akan dicapai adalah kebenaran formal yaitu kebenaran yang

didasarkan pada formalitas hukum, sementara hukum pidana tidak hanya

mendasar pada formalitas hukum semata, tetapi juga harus ditunjang dengan

penggunaan formalitas hukum tersebut di sidang pengadilan dan fakta yang

V www.hukumonline.com diakses tanggal 14 februari 2012
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ditemukan dalam sidang pengadilan menjadi bahan masukan bagi hakim dalam

memutuskan perkara.

Sebenarnya di dalam KUHP secara umum tindak pidana terhadap tubuh

disebut Penganiayaan. Untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan

penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan

suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh

orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit

atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum.

Berkaitan dengan putusan yang akan dibahas oleh penulis, bagi orang awam

atau yang tidak mengerti akan kaidah hukum maka akan sulit untuk menentukan

hukuman apa yang pas bagi pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana

penganiayaan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap tindak pidana

penganiayaan secara bersama-sama yang terjadi dalam hal pelapor dan terlapor

masih dalam hubungan famili?

1.3 Tujuan Magang

Tujuan yang diharapkan oleh penulis dari hasil laporan magang yang disusun

sebagai dokumentasi dari kegiatan magang ini adalah:
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1. Memberi kesempatan bagi penulis untuk menerapkan dan mempraktekan

berbagai teori yang diperoleh selama kuliah.

2. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan pengalaman dan

pengetahuan secara praktek yang dapat dimanfaatkan nantinya apabila sudah

memasuki dunia kerja sendiri.

3. Melakukan studi langsung mengenai praktek hukum dalam bidang hukum,

khususnya hukum pidana dalam ruang lingkup kerja nyata.

4. Memberi kesempatan bagi penulis untuk berinteraksi secara langsung dengan

orang – orang yang sudah mempunyai pengalaman bekerja di bidang hukum.

YN 0854;4= F4E4B4 FGH7= 54B7=B; A8B;8B4= D8E4B4BL GH;4F 74B G4B;;HB;

>4J45 F8CE4B; ?CBFH@G4B 74@4A A8A58E=?4B ?CBFH@G4F= <H?HAN

ZN ,8A8BH<= GH;4F A4G4 ?H@=4< A4;4B; F854;4= A4G4 ?H@=4< D8BHGHD

>8B>4B; 0U 4G4H D8B;;4BG= A4G4 ?H@=4< F?E=DF= K4B; 58E5C5CG Z R8B4AS

F?FN

1.4 Manfaat Magang

"74DHB A4B944G A4;4B; K4B; 7=<4E4D?4B C@8< D8BH@=F K4=GHM

UN ,8B;8G4<H= F=GH4F= 7= 7HB=4 ?8E>4 ?<HFHFBK4 7= ?4BGCE +8A54;4

*CBFH@G4F= 74B #4BGH4B 'H?HA &' 2.'

VN $4D4G A8B8E4D?4B =@AH <H?HA K4B; F8@4A4 =B= 7=D8EC@8< 7= 54B;?H

D8E?H@=4<4B 74@4A ?4FHF ?CB?E=GN

WN ,8AD8E?4K4 ?4>=4B 74@4A 5=74B; =@AH <H?HA
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,8A58E=?4B FHA54B;4B =@AH D8B;8G4<H4B HBGH? A4<4F=FJ4

94?H@G4F <H?HA K4B; 58E?4=G4B 78B;4B =FH <H?HA K4B; 7=G8@=G=

?<HFHFBK4 74@4A D8BK8@8F4=4B ?4FHF D=74B4 D8B;4B=4K44BN

"!$!# %(-*((1 &/(,1+0

,8A58E=?4B FHA54B;4B =@AH 54;= D4E4 DE4?G=F= <H?HA K4B;

58E<H5HB;4B 78B;4B =FH <H?HA K4B; 7=G8@=G=N ,8AD8E@4>4E= 74B A8@4G=<

A4<4F=FJ4 A8B;8B4= D8B8E4D4B F864E4 DE4?G=F 7= (B7CB8F=4 A8B;8B4=

D8BK8@8F4=4B D8E?4E4 D=74B4 ?<HFHFBK4 D8E?4E4 D=74B4 D8B;4B=4K44B

F8EG4 74D4G A8A54BGH D4E4 DE4?G=F= <H?HA ?<HFHFBK4 K4B; 58E;8E4?

7= 5=74B; D8A5H4G HB74B;OHB74B; 7= 74@4A D8B8E5=G4B 4GHE4B <H?HA

K4B; 4?4B 7=58BGH?N

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

.8BH@=F AH@4= A8@4?F4B4?4B A4;4B; 74E= G4B;;4@ VV )4BH4E= VTUVN

$8B;4B <4E= ?8E>4 F8@4F4L E45HL 74B ?4A=F 78B;4B ?8G8G4D4B >4A ?8E>4

G8E<=GHB; >4A T[NTT Q UZNTT 3(#N

18AD4G D8@4?F4B44B A4;4B; D8BH@=F 58E474 7= ?4BGCE +8A54;4

*CBFH@G4F= 74B #4BGH4B 'H?HA &' 2.'L )@N #CH@8I4E7 .4@8A /4K4 R#8BGCB

)HB6G=CBS -CN W\PWV R+4BG4= VSL +=DDC *4E4J46= 14B;;8E4B; UY\UU
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1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan dan pelaksanaan magang ini secara sistematis

membantu para pembaca dalam memahami uraian-uraian pembahasan yang

terdapat di dalamnya, karena materi yang telah disusun secara baik dan diuraikan

secara tepat. Seluruh uraian yang terdapat dalam penyusunan laporang magang

ini, dikemukakan sistematika isi yang secara garis besarnya terdiri dari 5 (lima)

bab dan tiap-tiap bab terdiri beberapa sub – sub, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan umum mengenai latar belakang kasus

khususnya tindak pidana penganiayaan, tujuan magang, ruang lingkup dan

batasan magang, waktu dan lokasi magang, dan sistematika penulisan yang

dilakukan oleh penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan penganiayaan secara

bersama-sama dan diuraikan dalam landasan teori dan kerangka konsetual.

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR LEMBAGA KONSULTASI

BANTUAN HUKUM UPH

Bab ini berisi penjelasan dan penggambaran secara umum mengenai profil

Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum FH UPH (LKBH FH UPH)
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BAB IV KASUS POSISI DAN ANALISIS

Bab ini berisi kronologis kasus, identitas para pihak, analisa kasus yang

penulis tangani yaitu tentang penganiayaan

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini penulis ingin menyampaikan saran dan kesimpulan

terhadap hasil laporan dan pelaksanaan magang pada Kantor Lembaga Konsultasi

bantuan hukum UPH

 


