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BAB I                                                                                           

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya manusia  merupakan Homo homini socius yang berarti manusia 

adalah teman bagi sesamanya, dalam kalimat lain seringkali kita mendengar penfasiran 

lain dari kalimat tersebut yang berbunyi manusia adalah mahluk sosial, kalimat ini 

adalah betul dimana manusia sendiri tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

sendiri. selalu manusia memerlukan manusia lainnya di dalam kehidupannya untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti pendagang yang memerlukan pembeli, 

pengacara yang membutuhkan klien dan partnernya, masyarakat yang membutuhkan 

para aparat  pemerintah, dan lain sebagainya. 

Tetapi ada sebuah ungkapan lainnya yang juga seringkali kita dengar di dalam 

kehidupan kita sehari hari yaitu Homo homini lupus. Yang berarti manusia adalah 

serigala bagi sesamanya, kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat memanglah 

demikian tidak selalu apa yang kita cita–citakan  mengenai kedamaian dan kerukunan 

akan dapat selalu terlaksana. Karena dalam zaman yang semakin modern ini  tentunya 

juga semakin maju teknologi dan zaman semakin menuntut manusia untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, persaingan guna memenuhi kebutuhan hidup masing–masing pun 

sendiri tidak dapat terelakan, demi memenuhi kebutuhannya manusia harus dapat 

bersaing melawan manusia lainnya.    



 

2 
 

Indonesia sendiri  merupakan sebuah negara yang menempati kepadatan jumlah 

penduduk nomor 4 di dunia. Hal ini dibuktikan dengan jumlah populasi Indonesia   

dengan total kurang lebih 270 juta jiwa  jiwa penduduk. Selain dari jumlah penduduk 

seperti menyeluruh tersebut kita juga harus memperhatikan tingkat pengangguran yang 

ada di negara kita ini sendiri dengan jumlah pengangguran terbuka sebesar 5,01 %1. 

Tentunya dengan jumlah sebesar ini persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup pun 

semakin menjadi sulit dan rumit, terutama di kota-kota besar di Indonesia seperti 

Jakarta, Palembang, dan sebagainya, tetapi hal ini tidak berarti persaingan usaha di 

daerah-daerah dan juga kota–kota kecil menjadi mudah. Pada kenyataannya persaingan 

di daerah pun juga menjadi lebih sulit, juga sebagian dari sumber daya manusia 

Indonesia yang kini sudah lebih maju.  

ditambah lagi dengan adanya globalisasi dan juga pasar persaingan terbuka membuat 

persaingan menjadi lebih sulit, dimana warga negara asing terutama warga negara yang 

tergabung dengan kongsi  ASEAN  dapat masuk ke negara kita dan bersaing untuk 

mencari nafkah di dalam negeri kita. Kesiapan masyarakat Indonesia pun menjadi 

dipertanyakan apakah masyarakat Indonesia siap bersaing dengan keadaan yang 

menjadi lebih susah atau tidak. 

 

 
1 Nurma Midayanti,Badan Pusat Statistik Nasional, “Keadaan Tenaga Kerja Indonesia Februari 2019” 

BPS.go.id.Diakses 1 September , 2019. https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/05/06/1564/februari-

2019--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-01-persen.html. Hal 1  

https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/05/06/1564/februari-2019--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-01-persen.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/05/06/1564/februari-2019--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-01-persen.html
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Dengan padatnya jumlah penduduk Indonensia ditambah dengan masuknya 

para warga negara asing di indonesia persaingan pun menjadi semakin sulit dan 

semakin menantang. Juga dengan kemajuan teknologi dan ekonomi meningkatkan 

standar dasar dalam penerimaan kerja, sehingga kembali lagi menyulitkan masyarakat 

indonesia, jika dahulu Indonesia bergelut dengan tingkat intelektual yang masih rendah 

(tingkat putus sekolah yang tinggi, buta aksara) sekarang Indonesia bergelut dengan 

kurangnya keahlian masyarakat Indonesia untuk dapat menggunakan dan 

mengoperasikan teknologi dari yang paling dasar komputer sampai dengan 

memanfaatkan media sosial untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri. Juga 

banyaknya lapangan pekerjaan yang mulai menghilang/menjadi sedikit karena 

kemajuan teknologi itu sendiri, seperti contohnya bisnis yang sudah merambah ke 

dalam sektor online akan mulai menutup gerai–gerainya dan hal ini akan berdampak 

kepada menyempitnya lapangan pekerjaan karena sudah tergantikan oleh kemajuan 

teknologi. Sehingga secara tidak langsung kembali menimbulkan konflik di dalam 

tubuh masyarakat antara yang mau mengikuti perubahan zaman dengan yang tidak mau 

mengikuti perubahan zaman/tradisional.  

Jika dibandingkan dengan negara lain dan juga sumber daya asing yang lebih ahli 

dalam memanfaatkan teknologi, Situasi yang menjadi realita di Indonesia  semakin 

memberatkan sebagian besar masyarakat indonesia. Namun selain dari masalah yang 

modern ini  kita masih tidak boleh melupakan masalah di dalam masyarakat indonesia 

yang  masih menjamur dari dahulu yaitu rendahnya pendidikan sebagian masyarakat 
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Indonesia, yang akhirnya membuat banyak orang tidak dapat berpikir secara jernih dan 

cerdas untuk dapat  bertindak sesuai hukum dan norma yang berlaku di dalam 

masyarakat. Hal ini dapat di lihat berdasarkan publikasi yang dikeluarkan oleh BPS 

yaitu 2 

1. Anak berusia 7-8 tahun 0.78 % tidak sekolah  

2. Anak berusia 13-15 Tahun 4.64 % Tidak Sekolah  

3. Anak Berusia 16-18 Tahun 28.01 % tidak sekolah  

Selain dari pada data di atas penulis juga melansir sebuah data yang didapatkan dari 

sebuah buku yang mengatakan bahwa Indonesia berada pada urutan kedua dari bawah 

soal literasi sedunia, artinya minat baca masyarakat Indonesia sangatlah rendah. 

Menurut Unesco minat baca masyarakat hanya 0.001 persen, artinya dari 1000 orang 

di Indonesia hanya 1 yang gemar membaca.3   

Oleh sebab itu maka wajarlah seringkali kita melihat adanya beberapa tingkah laku 

sesama manusia yang tidak dapat bersaing dengan sehat, beberapa orang hanya ingin 

meraih kesuksesan dan keberhasilan yang diukur hanya dengan materi  dengan sangat 

instan dan cepat tanpa memikirkan lagi hukum, norma sosial, dan norma agama yang 

ada.  sehingga tidak menutup kemungkinan  bahwa akan terjadinya tindakan – tindakan 

curang atau melawan hukum dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri 

 
2 Gantjang Amannullah,Badan Statistika Nasional. “Statistika Pendidikan 2018 .”Diakses 03 oktober, 
2019. Hal 183 https://www.bps.go.id/publication/2018/12/06/a65b526c119ce8f799e5ea63/statistik-
pendidikan-2018.html. 
3 Sahrul Mauladi, “Seri Cerdas Hukum Awas Hoax”, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2018 Hal 332 

https://www.bps.go.id/publication/2018/12/06/a65b526c119ce8f799e5ea63/statistik-pendidikan-2018.html
https://www.bps.go.id/publication/2018/12/06/a65b526c119ce8f799e5ea63/statistik-pendidikan-2018.html
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sendiri saja tanpa memperdulikan orang lain di sekitarnya. Sehingga dengan 

keegoisannya tersebut dapat bertindak melawan hukum akan ada hak orang lain yang 

dirampas dan direnggut dari tangan orang yang lainnya, ataupun tindakan-tindakan 

lainnya yang sesungguhnya adalah tindakan-tindakan melawan hukum, dan tindakan 

tersebut dilakukan atas dasar perspektif diri yang menganggap dirinya paling kuat dan 

berkuasa, seperti premanisme, tauran, main hakim sendiri, dan lain sebagainya hal-hal 

terebut terjadi karena masih lemahnya daya tangkap dan intelektual yang 

mengakibatkan seseorang bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa dapat 

membedakan apakah tindakan tersebut melawan hukum atau tidak. 

Kalimat diatas dibuktikan dengan data yang disajikan oleh badan statistika nasional 

jika kita melihat statistika mengenai tingkat kejahatan per 2017 yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: oleh para pelaku kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) ada sebesar 

1.150 kasus4.Sedangkan tindak pidana terhadap fisik    (Kekerasan tanpa menyebabkan 

kematian) ada sebesar 42.683 kasus5 dengan kuantitas terbanyak terjadi pelakunya 

tindakan melukai secara fisik terjadi paling banyak di Sumatra Selatan yaitu sebesar 

147, dan di susul oleh Sulawesi Utara sebesar 1076.  

Dapat dilihat kembali ke dalam sejarah umat manusia kekerasan fisik yang 

mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain bukan lah hal yang baru ataupun hal yang 

 
4 Tim Badan Pusat statistik “Statistik Kriminal 2018 .” diakses pada 1 September 2019 Hal 34 
https://www.bps.go.id/publication/2018/12/26/89c06f465f944f3be39006a1/statistik-kriminal-
2018.html 
5 Loc.Cit  
6 Tim Badan Pusat Statistik Ibid. Hal 40  

https://www.bps.go.id/publication/2018/12/26/89c06f465f944f3be39006a1/statistik-kriminal-2018.html
https://www.bps.go.id/publication/2018/12/26/89c06f465f944f3be39006a1/statistik-kriminal-2018.html
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mengejutkan lagi. Dari zaman ke zaman kita sudah berulang kali dapat menyaksikan 

pembunuhan dari skala yang kecil sampai dengan ke skala yang besar di zaman dahulu 

penaklukan sebuah daerah teritorial diawali dengan perang tentunya hal ini merupakan 

pembunuhan yang dilakukan secara masal, kita juga dapat melihat pada perang dunia 

ke dua dimana setiap negara berseteru saling membunuh satu sama lain dan yang paling 

populer adalah di zaman itu adalah kamp konsentrasi milik Nazi yang merupakan kamp 

pembantaian kaum Yahudi, yang menewaskan dengan total kurang lebih 6 juta jiwa . 

Jika kita melihat di dalam negeri kita sudah banyak juga terjadi peristiwa pembunuhan 

yang menghebohkan masyarakat seperti kasus kopi sianida, kasus Riyan Jombang yang 

memutilasi korbannya, kasus tugu tani ( pembunuhan yang diakibatkan oleh kelalaian), 

dan seterusnya hingga di zaman ini jika kita melihat ke dalam televisi banyak sekali 

ditemukan peristiwa pembunuhan 

Sesungguhnya tentu saja semua orang ingin hidup berdampingan, ingin hidup dengan 

damai dan ingin hidup dengan tentram dan damai antara satu sama lainnya tanpa 

mengalami adanya gesekan satu sama lain,  namun dengan beragamnya kondisi 

lingkungan dan budaya masyarakat Indonesia dengan latar belakang, pemahaman , dan 

tingkatan emosional dan pemahaman yang berbeda tentunya  gesekan tidak mungkin 

dapat dihindari 100% dari kehidupan kita dalam bermasyarakat.  kita melihat negara 

yang memiliki komposisi penduduk heterogen pun masih memiliki gesekan di dalam 

masyarakat satu sama lain, apa lagi negara yang memiliki banyak ragam suku bangsa 

dan adat istiadat seperti negara kita.  
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Ditambah juga dengan  adanya kemungkinan seseorang terpengaruhi oleh 

lingkungan dan keadaan sekitar yang dapat menyebabkan orang menjadi bertindak di 

luar batas kenormalan dari nalar manusia sendiri untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya/untuk melakukan pembelaan dirinya. bisa juga karena kondisi yang 

mendesak dan diselimuti oleh emosi seseorang melakukan sebuah tindakan yang tidak 

baik, atau seringkali masyarakat Indonesia menyebutnya dengan kalimat mata 

gelap/khilaf. 

Sifat alami manusia yang ingin menang sendiri juga menjadikan permasalahan 

baru dalam kehidupan masyarakat. Ironisnya juga jika kita membuka televisi kita  dapat 

menemukan berita kriminal yang seringkali disajikan di depan hadapan kita berbentuk 

pembunuhan – pembunuhan yang dilakukan secara keji, ada yang melakukan mutilasi, 

ada yang karena perkosaan, ada pula yang akibat dari pencurian. benar–benar 

bervariasi dan tentunya ini menunjukan betapa hancurnya moralitas bangsa kita saat 

ini, seolah–olah masyarakat kita sudah tidak takut lagi dengan hukum yang ada di 

Indonesia. Berbicara megenai fenomena ini mungkin kita akan terbesit sedikit mengapa 

masyarakat tidak takut dengan hukuman. Bukan salah pemerintah yang tidak 

menjalankan hukum ataupun hukumnya yang tidak efektif pada kenyataannya setiap 

kasus penghilangan nyawa orang pasti diselidiki dan dituntaskan dengan hasil 

pemberian sanksi yang cukup membuat para pelaku kejahatan menjadi  ketakutan dan 

kapok sesuai dengan asas proposionalitas yaitu dimana penjatuhan hukuman pidana 

harus seimbang dengan perilakunya  agar dapat menimbulkan efek jera dan 
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keseimbangan7. Namun kembali pada pola masyarakat indonesia sendiri yang dirasa 

masih kurang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah sehingga ia 

tidak dapat memahami dan/atau meresapi hukum yang ada mengenai perbuatannya 

tersebut.  

Masih berhubungan dengan  paragraf di atas mengenai tingkat pendidikan 

masyarakat indonesia penulis menemukan korelasi antara hukum dan pendidikan 

masyarakat Hal ini sesungguhnya bisa diteliti melalui mahzab hukum yaitu hukum 

alam yang mengatakan semua hukum harus berasal dari Tuhan8 karena jika tidak, 

maka tidak akan membawa kebajikan di dalam masyarakatnya salah satu tokohnya 

ialah Thomas Aquinaz yang berbicara mengenai hal tersebut, pada lain sisi dirinya 

menyebutkan baik hukum yang berasal dari Tuhan maupun hukum positif pada 

hakikatnya keseluruhannya akan dipromulgasikan melalui akal budi manusia. Jadi 

dapat dikatakan seketat apapun hukum tersebut bila memang masyarakatnya yang tidak 

memperdulikannya, ataupun tidak memiliki pengetahuan untuk berpikir jernih 

mengenai hal tersebut maka tentu saja akan sulit untuk diterapkan. Teori mahzab 

filsafat hukum yang lain bernama sociological jurisprudence juga dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dimana dalam mahzab ini dikatakan bahwa sesungguhnya 

hukum harus berasal dari norma yang tumbuh dan berkembang di dalam diri 

masyarakatnya namun terkadang masyarakat bisa saja menjadi jenuh dan akhirnya 

 
7 Muhammad Ainul,Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip dasar hukum pidana, Jakarta: Prenada Media, 
2016  hal149 
8 Lili Rasjidi,Pengantar Filsafat Hukum . Bandung : CV.Mandar Maju. 2018 Hal 53 
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bosan, oleh sebab itu perlu adanya ketegasan polisi dalam penindakan mengenai 

pembunuhan yang akhir akhir ini ramai di dalam media masa kita. 

Setelah kita melihat uraian singkat mengenai hal di atas alangkah baiknya kita 

meneruskan dan mulai kepada uraian singkat dari kasus yang penulis angkat di dalam 

karya ilmiah ini. Dimana di dalam kasus ini ada seorang pria bernama Nabi Bin Hadi 

yang merupakan seorang petani biasa, pada saat sedang adanya pertunjukan 

dangdut/elekton pada saat perkawinan di daerah kampungnya adik dari terdakwa pergi 

menonton bersama dengan temannya adik dari terdakwa ini kemudian bertatapan mata 

Bersama korban yang langsung marah dan mengeluarkan parang dan menyerang adik 

terdakwa. Adik terdakwa bersama temannya kabur dan berpencar, kawan dari adik 

terdakwa langsung menghampiri terdakwa dan mengadukan kejadian ini, terdakwa 

datang dengan tujuan untuk mencari tahu ada apa antara adik terdakwa dan korban. 

Begitu sampai di tempat kejadian perkara kawan dari adik terdakwa langsung diserang 

bertubi-tubi oleh korban dan teman-temannya yang semuanya menggunakan 

golok/parang dan melukai punggung dari saksi/adik terdakwa ini. Begitu melihat 

kejadian tersebut terdakwa dengan sigap ingin melerainya dan terkena bacokan pada 

tangan dan lututnya sehingga terdakwa tidak dapat bergerak dengan bebas dan tidak 

dapat lari dari kejadian di tempat tersebut. Lalu terdakwa dengan berusaha keras 

merebut parang yang ada ditangan korban tersebut sehingga mengenai leher dari 

korban tanpa sengaja, kemudian setelah berhasil direbut dan melukai korban pelaku 

langsung mencoba mengibas-ngibaskan parangnya terebut untuk memberikan 
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peringatan dan tidak mengenai satupun dari mereka. Korban dan kawan-kawannya 

mundur dan melarikan diri dan lalu ditemukan meninggal di sebuah hutan  

dari pokok cerita singkat di atas perbuatan di atas sudah sangat jelas bahwa 

sesungguhnya pelaku mau tidak mau melakukan tindakan tersebut karena jikalau 

pelaku tidak bertindak dengan cepat maka akan membahayakan kondisinya. menurut 

penulis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan 

pembelaan diri karena sudah memenuhi unsur – unsur dari pembelaan diri secara 

terpaksa yang dikemukakan oleh R.Soesilo  seperti: 

1. Terpaksa  

2. Pembelaannya dilakukan terhadap kepentingan di atas yaitu terhadap fisiknya 

sendiri 

3.  Harus ada serangan yang mengancam dan sekonyong – konyong pada saat itu 

juga9 

 

Setelah membaca uraian singkat dari kasus dan mengenai pembelaan terpaksa 

di atas mari kita masuk ke dalam segi hukum tentu saja di dalam  zaman modern ini 

haruslah di buat sebuah hukum yang mengatur perilaku manusia secara luas atau 

hukum publik guna memberikan ketentraman dan mengatur kehidupan masyarakatnya 

secara umum. Lalu apa itu hukum pidana Sendiri ?  dikatakan hukum pidana sendiri 

 
9   R.soesilo, KUHP beserta dengan penjelasannya Pasal demi Pasal. Bogor. Politea  halaman 64 
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merupakan “A Civil Law and a Method of social control including Community 

Morality”10 . Dengan diaturnya mengenai ketentuan – Ketentuan yang terkandung di 

dalam civil law ini sendiri tentunya diharapkan masyarakat dapat “Behave him self ” 

dan menjaga sikapnya agar jangan sampai perbuatannya sampai merugikan orang lain 

dan juga dirinya sendiri.  

Hal ini menunjukan fungsi dari hukum pidana itu sendiri seperti yang dikatakan 

oleh Michael.J.Allen dalam bukunya Criminal Law Textbook 4th Edition yaitu 

“criminal justice system is a tool of social control representing the agllomeration of 

powers”11 yang jika diartikan dalam bahasa indonesia berarti sistem hukum pidana 

merupakan sebuah alat untuk mengkontrol masyarakat guna menunjukan kekuasaan 

pemerintah. Selain dari itu jika kita melihat pendapat Nicola Lacey bukan hanya 

sekedar alat untuk social controling dirinya berpendapat bahwa hukum pidana juga 

harus menjadi sebuah respon terhadap deviance and wrongdoing  yang berarti hukum 

pidana harus menanggapi secara tegas dari perilaku menyimpang dan perbuatan salah 

dalam kata lain dapat dikatakan dalam pergerakannya/penerapannya harus sigap dan 

tegas12. Lalu juga ada fungsinya yang ke 2 berdasarkan pendapat Michael.J Allen  yaitu 

pemberian efek jera atau detterence yang dimaksud dengan efek jera adalah agar si 

pelaku tidak lagi melakukan perbuatannya tersebut karena dan masyarakat pun dapat 

 
10 William Wilson. “Criminal Law Doctrine and Theory”.Essex: Longman London and Newyork 1988 
Hal 4 
11 Michael J Allen. “Textbook on Criminal Law”. London,Blackstone Press Limited.1998 Hal 2 
12 Nicola Lacey, “Reconstructing Criminal Law”,London, LexisNexis Butterwoths,  2003. Hal 3 
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melihat bahwa jika tindakan terebut dilakukan maka akan mendapatkan hukuman13. 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, 

bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda yang dalam hal ini dapat disebut dengan 

pluralisme yang kental sekali di dalam masyarakat untuk memberikan keadilan yang 

seadil-adilnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan latar belakang 

daerah,religi,dan adat istiadat dari pelaku tindak pidana di dalam sebuah kasus yang 

dihadapinya dalam pengadilan14. Seperti tujuan dari dibuatnya peraturan atau hukum 

adalah guna  mengatur masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan norma dan 

aturan agar tidak terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan masyarakat 

lainnya, hal ini sebenarnya juga bersangkutan dengan unsur politik di dalam hukum 

yaitu bagaimana penguasa dapat mengatur masyarakatnya agar tetap mendukungnya 

mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara yaitu mencapai kemakmuran dan 

kesejahteraan.  Politik hukum merupakan unsur yang tidak dapat dilepaskan dari 

hukum itu sendiri karena hukum adalah produk politik15. Dikatakan bahwa hukum itu 

sendiri adalah sebuah produk terpengaruh dari kebijakan politik pemerintah yang 

berdaulat inti dari diciptakannya hukum pidana itu sendiri juga harus memperhatikan 

beberapa unsur seperti16: 

 
13 Michael J Allen.Op.Cit. hal 5  
14 Agustinus Pohan,Topo Santoso. Hukum Pidana Dalam Perspektif,Jakarta, Pustaka Larasan,2012 hal 
4 
15 Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah., “Politik Hukum Pidana”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 
2012, Hal 11 
16 Teguh Prsetyo, Ibid Hal 24 
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1. Penggunaan hukum pidana haruslah memperhatikan tujuan dari pembangunan 

nasional  seperti perwujudan adil makmur kebahagiaan kemakmuran dan lain 

sebagainya  

2. Perbuatan yang dilarang di dalam pidana haruslah perbuatan yang memang 

tidak dikehendaki seperti perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kerugian 

baik materil maupun non materil. 

3. Penggunaan hukum materil harus memperhatikan prinsip Cost and Benefit itu 

sendiri.  

Penerapan hukum pidana harus sesuai dengan kemampuan aparat-aparat penegakan 

hukum itu sendiri jangan sampai kebalasan/overblasting 

Hal ini berarti dengan adanya hukum pidana diharapkan masyarakat dapat bertindak 

dengan baik dan sopan sehingga ketentraman dapat terjaga dan tertata dengan baik 

dalam suatu negara tersebut. Indonesia sebelum merdeka sudah memiliki sebuah kitab 

dasar/peraturan dasar dalam bidang hukum pidana. Sehingga dalam kata lain dapat 

dikatakan KUHP milik kita sekarang ini adalah warisan dari zaman penjajahan dahulu  

atau dapat dikatakan dengan azas concor dantil-beginsel/azas konkordasi17 pada 

zaman penjajahan memang masyarakat Indonesia sendiri sudah terikat oleh undang-

undang yang diciptakan oleh belanda sendiri atau yang mereka sebut dengan 

nederlands wetboek van strafrecht  dan terus berkembang dari masa ke masa dari 

 
17 E Utrecht, “Rangkain Sari Kuliah Hukum Pidana 1”, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.2000. hal 8 
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zaman Daendles ke zaman Rafles, dan sampai ke dalam era merdeka inipun hukum 

pidana kita masih terus berkembang, sebenarnya memanglah sebuah keharusan sebuah 

hukum dapat berkembang dan mengikuti perubahan zaman guna memberikan 

kepastian hukum kepada masyarakat. seperti perubahan hukum pidana yang dimulai 

berdasarkan konsep yang diurutkan oleh Dr.Monang Siahaan sebagai berikut 18: 

1. Konsep pembaharuan pertama tahun 1964 diajukan kepada departemen 

kehakiman. 

2. Kedua pada tahun 1968 oleh LPHN  

3. Ketiga pada 17 agustus 1972 oleh sebuah tim yang bernama “Tim peninjauan 

Kembali Rancangan KUHP Buku 1” 

4. Keempat tahun 1975 oleh LPHN kembali  

5. 1982 oleh tim BPHN  

6. Rencana dibuatnya RKUHP dari 1987 sampai sekarang hampir diresmikan 

namun ditunda beberapa bagian karena memiliki beberapa Pasal yang dianggap 

oleh masyarakat memiliki kecacatan.  

Perubahan ini dilakukan terus sampai memasuki fase terbentuknya pidana khusus, 

tindak pidana khusus dan terus akan berkembang guna memberikan jaminan hukum 

kepada masyrakat Indonesia dengan baik dan dengan tepat. 

 
18 Monang Siahaan, “Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta, PT.GRASINDO,2016. Hal 2 
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Dalam dasar hukum pidana kita yaitu kitab undang–undang hukum pidana (KUHP) 

dan juga undang–undang lainnya yang mengatur mengenai hal–hal kepidanaan kita 

sendiri sesungguhnya memang sudah diatur mengenai pengaturan–pengaturan yang 

ada mengenai bagaimana selayaknya masyarakat dapat bersikap dan berperilaku untuk 

menjaga ketertiban sosial.  Dan juga secara spesifik membahas mengenai pembunuhan 

juga dengan mengenai  perbuatan terpaksa/perbuatan mendesak yang berkaitan dengan 

perbuatan pembelaan diri. 

Sebelum kita melangkah lebih jauh harus diketahui terlebih dahulu bahwa di Indonesia 

pembunuhan dibagi menjadi 2 tipe hal ini serupa dengan negara yang menganut sistem 

hukum Civil law maupun common Law  2 jenis tersebut adalah : pembunuhan dalam 

Bahasa inggris dikatakan “Homicide” dan pembunuhan berencana dalam Bahasa 

inggris dikatakan sebagai “Murderer” yang menjadi pembeda diantara keduanya adalah  

Pembunuhan hanyalah sekedar hilangnya nyawa seseorang. Sedangkan pembunuhan 

berencana adalah pembunuhan yang sudah didasari dengan niatan/ perencanaan yang 

sudah disiapkan terlebih dahulu19 

Misalkan di dalam KUHP dikatakan pada Pasal 338  KUHP diatur barang siapa 

dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain akan dikenakan hukuman pidana 

paling lama 15 tahun penjara. Dan juga di dalam Pasal 49 KUHP juga mengatur 

menegai pembelaan terpaksa (Noodweer), dikatakan bahwa tidak dapat dipidana 

 
19 William Wilson, Op. Cit. Hal 358 
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perbuatan seseorang yang bertujuan untuk melindungi diri dan orang lain. hal ini akan 

penulis jelaskan dan teliti lebih lagi dalam bab pembahasan dalam karya tulis ilmiah 

ini. 

 Mengenai pembunuhan itu sendiri biasanya di dalam praktiknya jarang sekali 

pembunuh dihukum sampai dengan masa tahanan 15 tahun penjara, kecuali si pelaku 

sudah merencanakan pembunuhan tersebut sebelumnya dan/atau melakukan 

pembunuhan dengan cara yang sadis/menyiksa, sehingga layaklah untuk diberikan 

masa hukuman yang sepandan dengan perbuatannya. Berbeda dengan Kasus mengenai 

pembelaan terpaksa (Noodweer) hasil dari putusan pengadilan negeri bervariasi ada 

yang memutus lolos ada juga yang memutus untuk dipenjara. Misalkan dalam kasus 

yang di dalam putusan penulis ambil, pengadilan negeri memutuskan bahwa pelakunya 

salah dan dipenjara, lalu dalam kasus yang sedang hangat saat–saat ini dimana seorang 

pemuda membela pacarnya yang hendak diperkosa oleh begal dan sampai membunuh 

begal tersebut dan sekarang sedang diproses oleh pihak yang berwajib. Sedangkan ada 

kasus di mana seorang pemuda bernama Irfan berhasil menghalau begal berbeda nasib 

dengan  kedua orang di atas dirinya malah mendapatkan penghargaan dari pihak 

Kepolisian. 

Pada realitanya penerapan hukum dari Pasal–Pasal yang dikeluarkan oleh negara 

juga terkadang tidak selalu sesuai dengan ekspektasi dari yang kita harapakan, dan juga 

undang–undang itu sendiri juga menerapkan sebuah standar yang sangat tebal dan 

kokoh mengenai hal in guna menjamin keselamatan dan kemanaan masyarakat di 
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NKRI. Perbuatan dari Pelaku di atas secara harafiah memang dapat dikatakan sebagai 

pembunuhan namun di lain sisi kita harus mengerti motif dari pembunuhan yang terjadi 

tersebut. namun di lain sisi harus ditekankan tujuan dari terdakwa melakukan tindakan 

tersebut adalah guna untuk melindungi dirinya sendiri dari serangan bertubi–tubi yang 

sudah sempat ia terima dari korban itu sendiri. Kejadian ini bukanlah satu-satunya 

kejadian yang terjadi di indoesia masih ada banyak di  tempat–tempat lainnya yang 

marak terjadi tindakan–tindakan seperti ini (pembelaan diri karena keadaan memaksa) 

dan hasil dari perkaranya didalam pengadilan pun tidak sedikit yang mengecewakan. 

Oleh  sebab hal ini lah penulis tertarik untuk mengambil kasus ini guna dianalisa dan 

diproses untuk  dijadikan sebagai Tugas akhir Kuliah  dalam bentuk karya tulis ilmiah. 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan Uraian di atas maka penulis akan menyimpulkan yang menjadi titik 

permasalahan menjadi: 

1.2.1 Bagaimana ketentuan pembelaan terpaksa dalam suatu tindak pidana 

pembunuhan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia ? 

1.2.2 Bagaimana penerapan unsur-unsur pembelaan terpaksa pada perkara  Putusan 

Nomor 21/PID.B/2015/PN.Skg jo Putusan  No 963 K/PID/2015 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap karya ilmiah di dalam pengkajian suatu objek penelitian haruslah selalu 

lebih dahulu menentukan tujuan dan maksud dari penelitian yang bersangkutan, karena 

akan diarahkan ke arah tersebut. Maka berhubungan dengan Pembelaan terpaksa yang 
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dapat mengakibatkan Pembunuhan dan juga berdasarkan Poin di atas mengenai 

Rumusan masalah maka dapat disimpulkan tujuan penelitian dari karya Tulis ilmiah 

ini adalah sebagai berikut  

1.2.3 Untuk mengetahui bagaimana ketentuan–ketentuan pembelaan terpaksa di 

dalam tindak pidana pembunuhan  

1.2.4 Untuk mengetahui dan meneliti Bagaimana penerapan hukum dalam 

pembelaan terpaksa pada perkara  putusan nomor 21/PID.B/2015/PN.Skg jo 

putusan  No 963 K/PID/2015 

1.4 Manfaat Penelitian: 

Setiap dari penelitan haruslah memiliki manfaat yang dapat dipakai oleh masyarakat 

baik dari segi pemerintah maupun masyarakat umum . Manfaat dari dibuatnya 

penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Manfaat Teoritis dari dibuatnya karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1.1 Untuk  refrensi dalam bidang Kepidanaan terutama dalam bidang 

pembelaan  Terpaksa yang  sekarang kita miliki/sebagai sumbangan 

pemikiran dari penulis.  

1.4.1.2 Memberikan sumbangan dalam bentuk refrensi kepada setiap orang yang 

sedang ingin membuat karya tulis ilmiah lainnya mengenai topik yang 

sama dengan hasil karya tulis ini Memberikan pendidikan kepada orang 

yang bergerak di bidang luar hukum     dalam kehidupan sehari – harinya 
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agar dapat lebih mengerti mengerti mengenai pembelaan yang dilakukan 

karena adanya unsur keterpaksaan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat Praktis dari dibuatnya karya tulis ilmiah/skripsi  ini adalah sebagai 

berikut 

1.4.2.1 Untuk orang-orang yang bergerak dalam bidang Legisiatif  dan 

kenegaraan dapat dijadikan refrensi untuk pembentukan undang – undang 

ke depannya agar dapat dijadikan refrensi Mengenai Alasan Pembenar 

dalam tindakan Pidana terutama dalam bidang pembelaan terpaksa.  

1.4.2.2 Untuk mahasiswa  dan Pengajar  

1. Untuk dijadikan sumber refrensi dalam studi dan juga sebagai 

sumber bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuannya 

2. Dapat dijadikan sebagai refrensi dalam proses mengajar mengenai 

pembebasan dari tindak kriminal akibat dari pembelaan diri yang 

dilakukan secara terpaksa  

1.4.2.3 Untuk international  

Dapat dijadikan studi dan refrensi  oleh negara lain terutama negara yang 

memiliki struktur dan kondisi sosial yang sama /mirip  dengan Indonesia 

1.4.2.4 Untuk Fakultas Hukum UPH  
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Menambah koleksi karya ilmiah yang dimiliki fakultas hukum UPH 

kedepannya agar dapat dimanfaatkan sebaik baiknya untuk kepentingan  

fakultas Hukum maupun Indonensia 

1.5 Sistematika  Penulisan : 

Adapun di dalam Proses Penyusunan Skripsi ini secara garis besar adalah : 

1.5.1 BAB 1 Pendahuluan   

Dalam bab ini akan dibahas mengenai seputar :  

1.  Latar belakang masalah  

Latar belakang masalah berisi mengenai permasalahan secara umum dan 

general juga berisikan tentang alasan mengapa penulis memilih tema dan 

judul tersebut. 

 2. Rumusan masalah 

Rumusan masalah adalah  rumusan atau inti dari permasalahan yang akan 

dibahas dalam karya tulis ilmiah  

3. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian adalah tujuan atau main goal dari di lakukannya penelitian 

atau karyat ulis ilmiah tersebut  

4. Metodelogi penelitian 

Metode penelitian adalah metode yang dilakukan penulis dalam melakukan 

penelitiannya  
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1.5.2 BAB II Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai  

1. Teori yang mendasari  

Teori yang mendasari adalah teori teori yang dipakai dalam penelitian dan 

karya tulis ilmiah ini, dan juga yang menjadi landasan pembahasan dari 

segala argumen yang ada disini  

2. Ringkasan pikiran penulis 

Ringkasan pikiran penulis adalah intisari dari argumen penulis yang akan 

disampaikan  

1.5.3 BAB III Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah metode yang dilakukan penulis dalam  melakukan   

penelitiannya, namun dalam bab ini akan dijelaskan lebih  jauh dari pada yang 

sudah dituliskan di dalam  bab 1 

1.5.4 BAB  IV Analisis (Pembahasan) 

Bab ini berisikan inti dari karya ilmiah ini dimana disini penulis akan 

menjelaskan apa yang  menjadi pokok pikirannya mengenai kasus yang diambil 

dan juga akan menuliskan argumen argumen hukum yang akan mendukungnya 

dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. 

1.5.5  BAB V Penutup 
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1.Kesimpulan 

Kesimpulan adalah review singkat dari pembahasan yang ada dari masalah   

yang dibahas dari karya ilmiah ini 

2.Saran 

Saran berisikan hal hal positif yang membangun bagi para banyak pihak 

mengenai dilakukannya penelitian dan karya tulis 

  


