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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang–Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas 

bahwa “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”1 . Prinsip Negara hukum 

menjamin kepastian,ketertiban,dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran 

dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain, 

bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti 

yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum 

dalam masyarakat.  

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan 

kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan 

hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.2 

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa “tiada 

suatu perbuatan boleh di hukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam 

undang-undang yang ada terlebih dahulu dari pada perbuatan itu.”3. Yang dikenal 

dengan asas nullum delictum sine praevia lage ponali artinya perbuatan pidana tidak 

akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.  

                                                 
1    Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Perubahan Ketiga, 10 November tahun 
2001, pasal 1 ayat (3). 
2       C.S.T Kansil, 1989, Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal 
257. 
3     Lihat pasal 1 ayat (1) KUHP 
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Dalam hukum pidana Indonesia itu dikenal dengan alasan penghapus pidana 

(strafuitsluitingsground) diartikan sebagai keadaan khusus, meskipun terhadap semua 

unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, tetapi tidak dapat dijatuhkan pidana. 

Sesuai dengan ajaran daad-dader strafrecht alasan penghapus pidana dapat dibedakan 

menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf.  

Dalam hal alasan pembenar diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) seperti dalam pasal 51 ayat (1) yang berbunyi ”barangsiapa melakukan 

perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang 

berwenang, tidak dapat dipidana”. Misalnya regu tembak eksekusi mati narapidana, 

dimana petugas regu tembak tersebut dipilih atau diperintah oleh penguasa untuk 

membunuh narapidana, jika dilihat dari perbuatan regu tembak tersebut termasuk 

dalam pasal pembunuhan. Tetapi dihapus pidananya karena telah dibenarkan oleh 

undang-undang.  

Alasan pemaaf juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

seperti dalam pasal 49 ayat (2) yang berbunyi ”pembelaan terpaksa yang melampaui 

batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan 

atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. dalam arti bahwa orang ini tidak dapat 

dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat 

dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi 

disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin 

ada pemidanaan. 
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Di Indonesia cukup banyak jumlah kasus pembunuhan yang dikarenakan adanya 

perbuatan pembelaan terpaksa dari pelaku, tetapi yang divonis oleh majelis hakim 

dengan pembunuhan biasa (338 KUHP) dan penganiayaan yang mengakibatkan 

hilangnya nyawa seseorang (351 ayat (3) KUHP). Seperti kasus seorang sopir 

angkutan kota di daerah Pacet, Cianjur, Jawa Barat yang telah membunuh preman, 

peristiwa ini berawal dari ajakan korban yang mengajak tersangka untuk menjual 

narkoba, setelah tersangka menolak ajakan korban, korban merasa kesal lantas 

menyerang tersangka dengan keadaan demikian tersangka membela diri hingga 

korban terbunuh. Dalam hal ini pelaku ditangkap oleh petugas reserse Polsek Pacet 

Karena menjadi pelaku tunggal pembunuhan seorang preman yang bernama Oyot 

alias Suherlan, warga Pasekon, Cipendewa, Pacet, Cianjur. Untuk mempertanggung 

jawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 ayat (3) KUHP tentang 

penganiayaan yang menyebabkan tewasnya nyawa seseorang dengan ancaman 

hukuman penjara selama 7 tahun. 4 

Melihat dari sebuah kasus pembunuhan diatas, penulis berpendapat bahwa 

adanya ketidakadilan yang diterima oleh tersangka. Jika melihat fakta-fakta hukum 

atau posisi kasusnya, perbuatan tersangka ini adalah bentuk pembelaan terpaksa. 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diatur dalam pasal 49 ayat (1) 

yang dimana perbuatan pembelaan terpaksa meskipun mengakibatkan tewasnya 

nyawa seseorang tidak dipidana.  

                                                 
4 Yadi supyandi dan nyoman ifrozin, membunuh karena membela diri, 
http://www.indosiar.com/patroli/34147/membunuh-karena-membela-diri, 28 juni 2011. 
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Kasus seperti diatas jarang terjadi, tetapi ada kasus yang hampir sama yang 

penulis temukan yaitu seperti kasus penganiayaan yang ada di wilayah Polres 

Probolinggo. Ada seorang pencuri yang ingin mengambil barang disebuah toko yang 

menjual barang-barang bekas sepeda motor di daerah desa Maron Kidul kecamatan 

maron Kabupaten Probolinggo. Ketika pencuri itu masuk kedalam toko, pencuri itu 

diketahui oleh pemilik toko. Seketika itu pencuri  menyerang pemilik toko dengan 

menggunakan sebuah cadek (wedung). Pemilik toko kaget dan membacok pencuri 

tersebut dengan alasan membela diri. Setelah itu pencuri dibawa ke rumah sakit dan 

meninggal. Sehingga pemilik toko tersebut disangka oleh penyidik dengan pasal 351 

ayat (3) KUHP Jo pasal 49 ayat (2) KUHP.  Dalam kasus ini penyidik mengeluarkan 

surat penghentian penyidikan (SP3) dan penerapan unsur pasal pembelaan terpaksa 

melampaui batas yang dianggap kurang tepat oleh penulis. 

Kasus serupa di atas sangat banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. 

Sehingga penulis menarik untuk mengkaji masalah keadaan pembelaan terpaksa 

melampaui batas dalam tindak pidana penganiayaan  seperti kronologi kasus di atas.  

Oleh karenanya dalam penulisan hukum ini penulis mengangkat sebuah judul    

”Kualifikasi Unsur Pembelaan terpaksa Melampaui Batas (Noodweer-Exces) 

Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus 

Dengan Nomor Perkara 31/V/2011/Polsek Maron, Tanggal 13 Mei 2011 Di 

Polres Probolinggo)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, dapat ditarik beberapa rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut :  

1. Sejauh mana kasus penganiayaan di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron 

Kabupaten Probolinggo Nomor Perkara 31/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 

memenuhi unsur-unsur pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa 

melampaui batas (noodweer-exces) ? 

2. Bagaimana analisa penyidik dalam mengkualifikasikan unsur pembelaan 

terpaksa melampaui batas (noodweer-Exces) sehingga dikeluarkannya Surat 

Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dalam kasus penganiayaan di Desa Maron 

Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, tanggal 13 Mei 2011 Di 

Polres Probolinggo ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh 

penulis adalah :  

1. Untuk mengetahui Sejauh mana kasus penganiayaan di Desa Maron Kidul 

Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Nomor Perkara 31/V/2011 tanggal 13 

Mei 2011 memenuhi unsur-unsur pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan 

terpaksa melampaui batas (noodweer-exces) 

2. Untuk mengetahui analisa penyidik dalam mengkualifikasikan unsur pembelaan 

terpaksa melampaui batas (noodweer-Exces) sehingga dikeluarkannya Surat 

Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dalam kasus penganiayaan di Desa Maron 
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Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, tanggal 13 Mei 2011 di 

Polres Probolinggo 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian adalah: 

1.   Secara Teoritis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para civitas 

akademis khususnya di perguruan tinggi untuk dapat dijadikan tambahan 

referensi mengenai upaya penyidik dalam mengkualifikasikan unsur pembelaan 

terpaksa melampaui batas (noodweer-exces) dalam tindak pidana penganiayaan.  

2.   Secara Praktis 

a.   Bagi aparat kepolisian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat 

mengenai upaya penyidik dalam mengkualifikasikan unsur pembelaan terpaksa 

melampaui batas dalam pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP). 

b.   Bagi masyarakat 

 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wacana atau pengetahuan yang jelas 

kepada masyarakat tentang kualifikasi unsur pembelaan terpaksa melampaui 

batas terhadap tindak pidana penganiayaan. 

c.   Bagi peneliti 

 Hasil penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 
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E. Metode Penelitian 

Dalam rangka untuk memperoleh data yang valid terhadap permasalahan yang 

dikemukakan, maka diperlukan suatu metode penelitian yang meliputi: 

1.   Metode Pendekatan  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu 

pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosiologis yang ditempuh melalui penelitian yang 

sistematis dan terkontrol berdasarkan suatu kerangka pembuktian untuk memastikan, 

memperluas, dan menggali atau mendapatkan data secara langsung dari lapangan 

terhadap obyek yang diteliti, baik data primer sebagai data utama serta data sekunder 

sebagai data pendukung atau pelengkap.5  

2.   Lokasi Penelitian 

Sehubungan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka penulis memilih 

instansi kepolisian khususnya di Polres Probolinggo. Hal ini dikarenakan berdasar 

berita yang didapat penulis bahwa di desa maron kidul, kec. Maron, Kabupaten 

Probolinggo terjadi peristiwa penganiayaan. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
5     Bambang Waluyo, 2002, penelitian hukum dalam praktik, Sinar grafika, jakarta. Hal.16. 
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3.   Sumber data 

Dalam hal ini, sumber data yang dipergunakan ada dua macam yaitu: 

a.   Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan 

yang diperoleh langsung dari penelitian dilapangan.6 Dalam pengertian ini 

perundang-undangan juga termasuk dalam sumber data primer.7 Dalam hal ini 

penulis mendapatkan data primer dari hasil wawancara atau interview dengan 

salah satu penyidik Polres Probolinggo dan perundang-undangan seperti Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), guna mendapatkan aturan hukum yang 

berkaitan dengan upaya penyidik dalam mengkualifikasikan unsur pembelaan 

terpaksa melampaui batas (noodweer-exces) dalam tindak pidana penganiayaan. 

b.   Sumber Data Sekunder 

  Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak 

lain. Dalam hal ini peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut 

kebutuhannya.8 Misalnya buku-buku, internet, majalah yang berkaitan dengan 

mengkualifikasikan unsur pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer-

exces) dalam tindak pidana penganiayaan. 

 

 

                                                 
6     Anwar Sanusi, 2003, Metodologi penelitian praktis untuk ilmu sosial dan ekonomi, Buntara media, 
Malang, Hal 88 
7     Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, Hal 142 
8     Anwar Sanusi, Loc cit 
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4.   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan 

yakni adalah pengumpulan data secara langsung dilapangan dengan teknik 

nonprobability sampling atau sampel tidak acak yang berbentuk judgment atau 

purposive sampling. Maksudnya yaitu cara pengambilan sampel yang didasarkan atas 

pertimbangan yang diberikan oleh sekelompok pakar atau expert.9 Sampel diambil 

dengan maksud dan tujuan. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena 

peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang 

diperlukan untuk penelitian melalui: 

a.   Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.10 Dalam hal ini 

penulis menggunakan tipe wawancara terarah. Tipe wawancara terarah ini 

disebut sebagai wawancara terkendali atau wawancara terpimpin, atau 

wawancara berstruktur. Maksudnya adalah bahwa seluruh wawancara didasarkan 

pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Atau 

wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan.11  

                                                 
9     Anwar sanusi, Op cit, Hal 76 
10     Moleong Lexy J, 2004, metodologi penelitian kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, Hal 168 
11    Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 
Hal 229 
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Penulis melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten dan relevan 

dengan permasalahan yang diangkat. Wawancara secara langsung dilakukan 

dengan beberapa penyidik Satuan Reskrim Polres Probolinggo yaitu : 

1. AKP Heri Mulyanto, SH sebagai Kasat Reskrim 

2. IPTU Dugel, SH sebagai Kaur Bin Ops (KBO) Sat Reskrim 

3. Briptu Andika HP, S.H sebagai penyidik 

4. Bripda Fitroh Arief Rohman, SH sebagai penyidik 

5. Bripda Ibnu Aqilur Rahman, SH sebagai penyidik 

karena beliau adalah penyidik yang diberi perintah untuk menangani perkara 

yang akan diteliti. 

b.   Studi Dokumen 

Di samping menggunakan wawancara serta Tanya jawab, penelitian juga dengan 

menggunakan metode studi dokumen, dokumen adalah setiap bahan tertulis atau 

film.12 Dalam penelitian ini metode studi dokumen itu berupa pengumpulan data-

data yang dimiliki oleh para pihak yang berkenaan dengan proses penelitian. 

Dalam hal ini penulis melakukan studi dokumen terhadap Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP) dan alat-alat bukti seperti barang bukti, surat visum.  

5.   Analisa Data  

Metode yang digunakan untuk menganalisa data yang didapat adalah deskriptif 

kwalitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan 
                                                 
12     Moleong, Lexy J, Op cit, hal 216 
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perilaku nyata.13  Dengan cara menggambarkan atau memaparkan secara jelas data-

data dan kondisi atau kenyataan dilapangan, kemudian dianalisa dengan merujuk 

aturan hukum serta teori-teori yang terkait dengan permasalahan yang diangkat 

sehingga memperoleh jawaban yang faktual dan obyektif mengenai permasalahan. 

Apabila pengumpulan data di lapangan telah selesai, maka peneliti harus memeriksa 

kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi 

jawaban atau informasi, relevansinya bagi peneliti, maupun keseragaman data yang 

diterima oleh peneliti.  

F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab 

yang terdiri dari: 

BAB I    PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan 

 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan Bab yang berisi tentang tinjauan pustaka mengenai Hukum 

Pidana Indonesia, tindak pidana, tindak pidana penganiayaan, pembelaan 

terpaksa dalam hukum pidana, dasar-dasar penghapusan pidana, hukum 

panitensier, tugas dan wewenang penyidik Polres Probolinggo. 

 
                                                 
13     Soerjono Soekanto, op cit, Hal 32 
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BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan Bab yang berisi tentang gambaran umum dan struktur organisasi 

Polres Probolinggo, posisi kasus penganiayaan di satuan reskrim Polres 

Probolinggo, unsur-unsur pasal pembelaan terpaksa melampaui batas  

(noodweer-exces) dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan 

mati dalam kuhpidana, dan tahapan penyidik dalam mengkualifikasikan 

unsur pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer-exces) dalam kasus 

penganiayaan di desa maron kidul kecamatan maron kabupaten Probolinggo. 

BAB IV  PENUTUP 

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 

pembahasan serta saran-saran yang perlu disampaikan mengenai upaya 

Penyidik dalam Mengkualifikasikan Unsur Pembelaan terpaksa Melampaui 

Batas (Noodweer-Exces).  


