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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu

dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan Negara agar segala

sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk

mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam

masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah

dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas. Fungsi

hukum dalam hukum pidana dibagi ke dalam dua macam yaitu :1

1. Untuk menakuti-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan

pidana (fungsi preventif).

2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong

perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima

kembali dalam masyarakat (fungsi represif).

Tujuan pidana yang berlaku saat ini dalam bentuk-bentuk penjeraan

(deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada

mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Perlindungan kepada

masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat.2

Oleh karena itu, hukum mengatur kepentingan-kepentingan warga

masyarakat dan hukum ditetapkan untuk suatu persitiwa yang terjadi di masa

1 J.B. Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta : PT. Prenhallindo, 2001), hal. 91
2 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal. 29
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sekarang atau di masa yang akan datang, maka pelaksanaannya harus

dilaksanakan dengan tegas sesuai dengan ketetapan yang ada di dalam

Undang-Undang untuk mencapai suatu kepastian hukum dan ketertiban di dalam

masyarakat.

Perkembangan masyarakat tentu diikuti oleh perkembangan aturan-aturan

yang mengatur pergaulan hidup sehingga tata hukum pun selalu berubah-ubah,

begitu pula tata hukum Indonesia. Suatu tata hukum yang selalu berubah-ubah

mengikuti perkembangan masyarakat. Bahwa aturan-aturan dalam tata hukum

Indonesia saling berhubungan dan saling menentukan dimana hukum pidana

saling berhubungan dengan hukum acara pidana dan saling menentukan satu sama

lain, karena hukum pidana tidak akan dapat diterapkan tanpa adanya hukum acara

pidana. Sebaliknya jika tidak ada hukum pidana, hukum acara pidana tidak akan

berfungsi.3

Secara tradisional ada yang memusatkan tujuan hukum untuk mewujudkan

keadilan dan ketertiban. Kalau dikaji lebih dalam, pada tingkat tertentu dua tujuan

itu tidak selalu seiring bahkan dapat bertentangan satu sama lain. Tujuan

mewujudkan keadilan berbeda dengan tujuan mewujudkan ketertiban. Dalam

keadaan tertentu, tuntutan keadilan akan melonggarkan kepastian hukum,

sedangkan kepastian hukum justru merupakan komponen utama mewujudkan

ketertiban. Tanpa kepastian hukum tidak akan ada ketertiban. Pada tingkat

tertentu, ketertiban dapat merampas keadilan.

Kenyataan sosial masalah kejahatan ini tidak dapat dihindari dan memang

selalu ada, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan, karena kejahatan

3 J.B. Daliyo, Op. Cit., hal. 5

 



3

dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan penduduk.4 Kejahatan

merupakan suatu masalah yang sangatlah kompleks dan kualitasnya cenderung

meningkat. Hal ini merupakan tantangan bagi para penegak hukum dalam

penanganan kasus-kasus yang dihadapi sehingga penegak hukum harus

memanfaatkan berbagai ilmu pengetahuan. Suatu kejahatan tidak akan begitu saja

terjadi apabila tidak ada penyebabnya. Manusia sebagai mahluk yang mempunyai

akal pikiran dan perasaan tidak akan melakukan perbuatan jahat, apabila tidak ada

pengaruh dari faktor-faktor tertentu yang membuat ia melakukan demikian yaitu :5

1. Unsur pendukung pada suatu perbuatan kejahatan.

2. Resiko yang dikandung dalam melaksanakan suatu kejahatan.

3. Masa lampau yang mengkondisikan seorang individu terlibat.

4. Struktur kemungkinan untuk melakukan suatu kejahatan.

Pemidanaan yang dijatuhkan dengan sembarangan terhadap seorang

tersangka tanpa membuktikan kesalahannya dengan tepat dan benar sesuai dengan

apa yang sesungguhnya terjadi dan apakah kebenaran itu timbul dari bukti-bukti

yang ada menurut Undang-Undang sehingga terdakwa apakah dapat

dipersalahkan dan tidak dapat dipersalahkan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan,

tindakan demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku dengan kebenaran

dan rasa keadilan masyarakat.

Pemidanaan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau pencegahan

terjadinya kejahatan (ne peccetur), diancamkannya suatu pidana dan

dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat

4 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta : Akademika Pressindo1993), hlm. 1
5 Ibid., Hlm. 9
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atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk

menyingkirkan penjahat, atau prevensi umum.6

Masalah penganiayaan merupakan suatu masalah manusia yang merupakan

suatu kenyataan sosial, yang sebab musabab hakekatnya kerap kali kurang

dipahami karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya

secara dimensional.7 Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk

tindak pidana terhadap tubuh. Menurut KUHP sendiri tidak memuat arti

penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam hukum pidana adalah menyangkut

tubuh manusia. Tidak ada rumusan perbuatan dari makna penganiayaan itu, yang

ditonjolkan adalah akibat dari penganiayaan.8 Dalam kamus besar Bahasa

Indonesia arti penganiayaan adalah “Perlakuan yang sewenang-wenang”.

Pengertian yang dimuat dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengertian

dalam arti luas, yakni yang menyangkut termasuk “Perasaan” atau “Bathiniah”.9

Setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada

tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana.

Padahal dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak perbuatan yang dengan

sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang terhadap pelakunya

tidak semestinya diancam dengan pidana sebagaimana rumusan Pasal 351 KUHP

yaitu :

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua
tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.

6 E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya
(Jakarta: Alumni, 1996), hlm. 61

7 Arif Gosita, Op. Cit., hlm. 23
8Anonim, “Tindak Pidana Penganiayaan”, Online tersedia dilayanan
http://ofanklahut.blogspot.com/2011/04/tindak-pidana-penganiayaan.html, 5 Juli 2012

9 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa,2008), hlm. 77
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2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, pelaku dihukum penjara
selama-lamanya lima tahun.

3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara
selama-lamanya tujuh tahun.

4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan
sengaja.

5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hukum.

Dalam laporan magang ini penulis akan menganalisa salah satu contoh

kasus penganiayaan yang sempat menarik perhatian masyarakat yaitu

penganiayaan yang timbul pada saat dilakukan pengambilan gambar sebuah film

yang diperankan oleh Julia Perez dan Dewi Persik dimana yang menurut skenario

adalah adegan 16 pada film tersebut. Ternyata ketika pemeran tersebut

melaksanakan adegan pengambilan gambar saat pengambilan gambar dalam

adegan 16 untuk film “Arwah Goyang Kerawang” yang disutradarai oleh Helfi

Gusmanedi dimana terdakwa Julia Perez dan saksi korban Dewi Persik

masing-masing adalah pemeran dalam tersebut. Dewi Persik berperan sebagai

Neneng seorang penari Jaipong dan terdakwa Julia Perez berperan sebagai Lilis

yang berprofesi sebagai penari Jaipong.10

Saat naskah pada adegan ke 16 pada film tersebut seharusnya tidak keluar

dari naskah. Dimana pada saat kejadian saksi terdakwa Dewi Persik atau Neneng

menjambak rambut Julia Perez atau Lilis dan membalasnya. Mereka saling

menjambak dan mencakar. Suasana heboh Lilis dan Neneng guling-gulingan di

lantai hingga tidak bisa mengontrol lagi sampai baju mereka saling robek dan

celana dalam Lilis dan Neneng kelihatan. Saksi Aak Eman dibantu pemusik

segera memisahkan mereka.

10 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 569/PID.B/2011/PN.JKT.TIM
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Sewaktu dipisahkan oleh Saksi Aak Eman, terdakwa sebagai pemeran

sebagai Lilis alias Julia Perez dan Dewi Persik yang berperan sebagai Neneng

tidak bisa dipisahkan. Mereka masih saling bergulat, terdakwa dalam posisi di atas

dan saksi korban berada di bawah. Terdakwa yang berada di posisi di atas

kemudian memukul dan mencakar saksi korban berulang kali sehingga saksi

korban mengalami luka pada muka sebelah kanan dan leher sebelah kanan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis

tertarik untuk membahas kasus tersebut ke dalam bentuk laporan magang yang

berjudul: “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Julia Perez

Terhadap Dewi Persik Dalam Pelaksanaan Skenario Adegan ke 16

di Film Goyang Kerawang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.

569/PID.B/2011/PN.JKT.TIM)”.

1.2. Tujuan Magang

Tujuan kegiatan magang ini diharapkan dapat :

1. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis mengenai tindak pidana

penganiayaan apabila dalam pelaksanaannya mengikuti tuntutan skenario

yang dilakukan oleh Julia Perez Terhadap Dewi Persik.

2. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis mengenai pertimbangan

hakim dalam memutuskan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh

Julia Perez Terhadap Dewi Persik.

3. Menambah wawasan dan memperluas pengetahuan khususnya di bidang

hukum pidana;
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1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang

Penganiayaan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum

berupa tubuh manusia. Di dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur

berbagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh

manusia. Batasan tindak penganiayaan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum

atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan

dengan conduct norms, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-

norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau

diatur dalam Undang-Undang.11 Ruang lingkup dalam kegiatan magang ini

membahas mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Julia Perez

terhadap Dewi Persik.

Batasan masalah dalam kegiatan magang yaitu berdasarkan latar belakang

yang telah diuraikan sebelumnya, agar pembahasan yang dilakukan tidak

menyimpang dari maksud dan tujuan oleh karenanya dalam penulisan laporan

magang penulis akan melakukan kajian yuridis terhadap tindak pidana

penganiayaan dalam sistem hukum pidana Indonesia khususnya berdasarkan

perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.569/PID.B/2011/ PN.JKT.TIM.

Pembahasan yang dilakukan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan maka

batasan masalah yang diberikan oleh penulis adalah :

11 Adami Chazawi,Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Jakarta : Raja Grafindo
Persada,2002), hlm. 65.
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1. Apakah dapat dikatakan tindak pidana penganiayaan apabila dalam

pelaksanaannya sudah mengikuti tuntutan skenario yang dilakukan oleh Julia

Perez Terhadap Dewi Persik?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana

penganiayaan yang dilakukan oleh Julia Perez Terhadap Dewi Persik ?

1.4. Waktu dan Lokasi Magang

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum

Pelita Harapan, pelaksanaan program magang selama satu semester dan

diwajibkan bagi Mahasiswa yang telah melaksanakan 130 SKS. Lokasi magang

yang dipilih oleh Penulis adalah Law Firm Henry Yosodiningrat & Partners, yang

beralamat di Hotel Kartika Chandra. Gedung Perkantoran lantai 5. Jln. Jend. Gatot

Subroto, Jakarta 12060. Penulis mulai melakukan Magang dimulai dari tanggal 09

Januari 2012 hingga 09 Juli 2012, dengan jam kerja dimulai dari pukul 09.00 pagi

hingga 20.00 malam. Sebelum melaksanakan magang, penulis harus terlebih

dahulu memenuhi prosedur persiapan magang yang telah ditetapkan oleh Dekan

Fakultas Hukum Pelita Harapan. Prosedur yang harus dijalani Penulis sebelum

memulai program Magang adalah sebagai berikut :

1. Membuat surat permohonan magang kepada Law Firm Henry Yosodiningrat

& Partners, yang kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Sekretariat

Fakultas Hukum Pelita Harapan atas pengetahuan Dekan Fakultas Hukum

Pelita Harapan.

2. Mendatangi tempat magang untuk mengajukan permohonan.
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3. Setelah permohonan diterima, menanyakan waktu dan persyaratan lainnya

yang harus dipenuhi mahasiswa magang.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam setiap penulisan sebuah karya ilmiah mengandung di dalamnya

sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis mengembangkan

tulisan tanpa keluar dari ide pokok penulisan tersebut. Adapun sistematika

penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang

permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab ini dibagi menjadi dua bagian yaitu berisi mengenai

landasan teori mengenai hukum pidana yang didalamnya diuraikan

mengenai pengertian hukum pidana secara umum, tindak pidana

penganiayaan, delik-delik tidak pidana penganiayaan pembuktian dalam

tindak pidana penganiayaan dan pengertian perfilman. Pada Sub Bab

kedua mengenai kerangka konseptual yang berisi mengenai kerangka

acuan dalam penyusunan laporan.
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BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI TEMPAT MAGANG

Dalam Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum mengenai

tempat magang yang dilakukan oleh penulis. Dimulai dari sejarah,

perkembangan hingga saat ini tempat magang penulis.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis menganalisis dan membahas mengenai

tindak pidana penganiayaan apabila dalam pelaksanaannya sudah

mengikuti tuntutan skenario yang dilakukan oleh Julia Perez Terhadap

Dewi Persik dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak

pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Julia Perez Terhadap Dewi

Persik.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban

dari permasalahan yang ada, serta saran-saran yang diharapkan menjadi

solusi bagi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

 


