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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kejahatan merupakan perilaku penyimpangan yang terjadi di 

masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa kejahatan merupakan suatu 

perbuatan yang tidak layak untuk di lakukan oleh siapapun. Barang siapa 

yang melakukan kejahatan maka harus memenuhi konsekuensi atas 

perbuatannya dan dikucilkan oleh masyarakat. Suatu perbuatan dapat 

dikategorikan sebagai kejahatan adalah bahwa perbuatan tersebut merugikan 

orang lain. Selain itu perbuatan tersebut tentunya telah bertentangan dengan 

keadilan.
1
 

Kejahatan telah dibicarakan oleh para pakar baik pada soal pengertian, 

jenis, modus operandi, akibat-akibatnya maupun pada soal penyelesaiannya 

secara preventif dan represif. Ada yang berpendapat tentang kejahatan dari 

sudut pandang hukum positif, psikologis dan budaya. Namun ada pula yang 

memperdebatkan dari sudut agama.
2
 

Menurut Gerson W. Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan menurut 

penggunaannya masing-masing, yaitu: 

1. Pengertian secara praktis 

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang 

merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, 

kesusilaan dan norma yang berasal dari adat-istiadat yang 

mendapat reaksi berupa hukuman maupun pengecualian. 

2. Pengertian secara religious 
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Kejahatan dalam arti religious ini mengidentikan arti kejahatan 

dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api 

neraka terhadap jiwa yang berdosa. 

3. Pengertian secara yuridis 

Kejahatan dalam arti yuridis disini, maka kita dapat melihat 

misalnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah 

setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku 

Kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, kita dapat 

pula menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, 

fiscal, ekonomi atau pada ketentutan lain yang menyebut suatu 

perbuatan sebagai kejahatan.
3
 

 

Salah satu kejahatan yang terjadi di masyarakat adalah kekerasan. 

Kekerasan, menurut kamus umum bahasa Indonesia, W.J.S. 

Poerwadarminta, berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. 

Dalam bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai orang Indonesia, disebut 

”violence”. Istilah violence berasal dari dua kata bahasa Latin : vis yang 

berarti daya atau kekuatan; dan latus (bentuk perfektum dari kata kerja 

ferre) yang berarti (telah) membawa. Maka secara harafiah, violence berarti 

membawa kekuatan, daya, dan paksaan.  

Menurut filsuf Thomas Hobes (1588 – 1679), manusia dilihat sebagai 

makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasionil dan anarkistis 

serta mekanistis yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, 

jahat, buas, pendek pikir. Atas dasar pandangan ini, Hobbes melihat 

kekerasan sebagai sesuatu yang sangat alamiah bagi manusia. Karena itu 

hanya suatu pemerintahan yang keras dan kuat, memakai kekerasan dan 

kekuatan, yang dapat mengatasi keadaan tersebut. Berbeda dengan Hobbes, 

filsuf Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) beranggapan bahwa manusia 
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secara alamiah adalah ciptaan yang polos, mencintai diri sendiri secara 

spontan, tidak egois dan tidak altruis. Bahwa manusia menjadi seperti 

binatang yang memiliki sifat agresif / menyerang dan melakukan tindak 

kekerasan, itu terjadi hanya karena kemajuan dan peradaban. Dengan kata 

lain, kemajuan dan peradabanlah yang menyebabkan manusia menjadi 

seperti itu. Menurut R. Audi, kekerasan dilukiskan sebagai serangan atau 

penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan, 

penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas 

milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang. 

Pengertian mengenai kekerasan dibahas oleh Johan Galtung yang 

menyatakan bahwa kekerasan terjadi saat ada penyalahgunaan sumber-

sumber daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau 

dimonopoli oleh sekelompok orang tertentu. Yang menjadi fokus dalam 

definisi tersebut adalah ”sekelompok orang”. Ketika berbicara dalam 

konteks patriarkhi, maka yang dapat diartikan dengan ”sekelompok orang” 

tersebut adalah sekelompok orang yang berorietasi pada keuntungan laki-

laki. Selain itu, Galtung menyebutkan kekerasan dapat berbentuk sebagai 

kekerasan fisik dan psikologis, walaupun keduanya dapat terjadi bersamaan. 

Dalam uraiannya, Galtung menyebutkan bahwa sasaran dalam kekerasan 

fisik adalah tubuh manusia. Sedangkan kekerasan psikologis berkaitan 
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dengan kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan yang berakibat pada 

meminimalisasi kemampuan mental dan otak.
4
 

Salah satu bentuk dari kekerasan adalah penganiayaan yang dilakukan 

secara bersama-sama. Namun terdapat perbedaan antara penganiayaan yang 

dilakukan secara bersama-sama dengan kekerasan secara bersama. 

Kekerasan secara bersama dijelaskan dalam pasal 170 KUHP yang 

berbunyi; 

1. Mereka yang secara terbuka secara bersama-sama melakukan 

kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, dipidana 

dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun dan enam 

bulan. 

2. Orang yang bersalah dipidana: 

a. Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia 

dengan sengaja menghancurkan barang-barang atau jika 

kekerasan yang telah ia lakukan itu menyebabkan suatu luka 

pada tubuh, 

b. Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika 

kekerasan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, 

c. Dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika 

kekerasan tersebut menyebabkan suatu kematian. 

3. Pasal 89 tidak berlaku bagi tindak pidana ini. 

 

Sedangkan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dijelaskan 

dalam pasal 358 KUHP yang berbunyi, 

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian 

di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-

masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:  

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika 

akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;  

2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya 

ada yang mati.  
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Substansi Pasal 170 KUHP adalah sebagai kejahatan terhadap 

kepentingan masyarakat, yang terutama ditujukan untuk menghadapi unjuk 

rasa (demonstrasi) yang menggunakan kekerasan secara bersama terhadap 

orang atau barang. Sedangkan substansi Pasal 358 KUHP adalah sebagai 

kejahatan terhadap kepentingan perseorangan yang dilakukan dengan cara 

penyerangan atau perkelahian oleh beberapa orang. Perbedaan dengan Pasal 

170 KUHP, yaitu Pasal 170 KUHP dapat mencakup jumlah massa yang 

lebih besar yang tidak saling kenal mengenal satu dengan yang lain, 

sehingga masing-masing oranghanya bertanggungjawab atas perbuatannya 

sendiri, sedangkan dalam Pasal 358 KUHP, selain bertanggungjawab atas 

perbuatan sendiri juga turut bertanggungjawab atas akibat perbuatan orang 

lain.
5
 

Salah satu kasus tindak pidana kekerasan secara bersama yang terjadi 

di kota Kepanjen, Kabupaten Malang dalam kasus yang diputus oleh 

Pengadilan Negeri Kepanjen dengan putusan Nomor 

156/Pid.B/2015/PN.KPn. Singkat cerita tindak pidana kekerasan secara 

bersama tersebut telah melibatkan sedikitnya 9 (sembilan) orang pelaku 

yang antara lain Sukirno alias Cubung (25), Agus Irawan alias Kuncung 

(21), Hari Wibowo (18), Rizki Dwi Santoso (18), Denda Agus Lutfianto 

(18), Deo Kurniawan alias Slendup (22), Surya Andika alias Dika alias Sun 

(19), Rijalul Muhyidin alias Jalul dan Enggar Setyawan (17)  dengan 2 (dua) 

orang korban yang antara lain Dodik Irawan alias Kastam (20) dan Alm. 
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Ratulangi. Hlm. 73. 



6 
 

 
 

Devi Pra Oktarifianto (28). Tindak pidana kekerasan secara bersama 

tersebut juga mengakibatkan salah satu korban yang bernama Alm. Devi Pra 

Oktorifianto meninggal dunia. 

Tindak pidana kekerasan secara bersama ini disebabkan karena salah 

satu pelaku yang bernama Agus Irawan pernah dikeroyok oleh salah satu 

korban yang bernama Alm. Devi Pra Oktarifianto dan menyimpan dendam 

kepada Alm. Devi Pra Oktarifianto. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 

Januari 2015 sekitar jam 04.00 WIB ketika Agus Irawan bersama teman-

temannya sedang berkumpul di depan tempat makam pahlawan dan melihat 

korban bersama teman-temannya yang juga sebagai korban berada di 

seberang jalan. Kemudian Agus Irawan mengajak teman-temannya untuk 

memukul korban dan teman-temannya menyetujui ajakan dari Agus Irawan. 

Namun Agus beserta teman-temannya tidak serta merta langsung memukuli 

korban, Agus mengunjungi kakaknya yang bernama Sukirno untuk 

memberitahukan akan keberadaan korban. Sesaat setelah Agus menemui 

Sukirno dan memberitahukan keberadaan korban maka Sukirno mengajak 

Agus untuk menghampiri korban. Sesaat setelah Agus dan Sukirno beserta 

teman-temannya yang merupakan sebagai pelaku telah berkumpul untuk 

melakukan kekerasan secara bersama. Kemudian para pelaku datang 

menghampiri korban dan langsung melakukan kekerasan secara bersama 

terhadap Dodi Irawan alias Kastam dan Alm. Devi Pra Oktarifianto.  

Dodi dikeroyok oleh Agus, Hari, Rizki dan Denda. Agus memukul 

Dodi dibagian wajah sebelah kiri sebanyak satu kali dan memukul bagian 
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tengkuk leher sebanyak beberapa kali, Hari menendang Dodi, Rizki 

memukul lengan kiri Dodi sebanyak satu kali, dan Denda memukul bagian 

punggung Dodi dengan menggunakan kayu ke bagian punggung dan kepala 

bagian belakang lebih dari dua kali, menendang kearah bagian punggung 

dan kepala, dan memukul sebanyak dua kali dengan papan kea rah 

punggung. 

Sedangkan Alm. Devi Pra Oktarifianto dikeroyok oleh Deo 

Kurniawan alias Slendup dengan cara dipukul dari belakang dengan 

menggunakan 1 buah kayu usuk 4x6 dobel kearah kepala sebanyak lebih 

dari dua kali sehingga membuat Alm. Devi melarikan diri. Denda Agus 

Lutfianto memukul Alm. Devi dari depan dengan menggunakan 1 buah 

kayu papan sebanyak 2 kali kearah kepala sehingga mengakibatkan Alm. 

Devi melarikan diri kearah barat. Surya Andika alias Dika alias Sun 

memukul Alm. Devi saat sempoyongan dari  belakang dengan tangan 

kosong kearah punggung sebanyak 1 kali. Sukirno alias Cubung memukul 

Alm. Devi secara keras dari arah samping kearah kepala yang membuat 

Alm. Devi sempoyongan dan masih berusaha melarikan diri masuk ke gang. 

Kemudian Deo Kurniawan alias Slendup melemparkan 1 buah kayu usuk 

4x6 dobel kearah kaki Alm. Devi sehingga membuatnya terjatuh. Saat Alm. 

Devi terjatuh kemudian diseret oleh Rijalul Muhyidin alias Jalul 

menghantam kepala Alm. Devi dengan menggunakan 1 bongkahan cor 

kearah kepala bagian belakang Alm. Devi sebanyak 1 kali saat tubuh Alm. 

Devi dalam posisi tidur miring ke kanan. Kemudian melemparkan 1 
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bongkahan cor tersebut ke arah kaki Alm. Devi. Kemudian menendang 

Alm. Devi dengan menggunakan kaki kanan pada perut bagian samping 

kanan. Enggar Setyawan mengambil kayu yang sebelumnya dipakai oleh 

Deo Kurniawan dan memukul keras tubuh Alm. Devi sebanyak 4 kali 

(kearah kaki 1 kali, kearah punggung 1 kali, kearah kepala 2 kali). Setelah 

kekerasan secara bersama terjadi, para pelaku berusaha kabur meninggalkan 

lokasi kejadian. 

Sukirno alias Cubung sebagai terdakwa dalam kasus tindak pidana 

kekerasan secara bersama dalam register perkara Nomor 

156/Pid.B/2015/PN.KPn dituntut oleh Penuntut Umum bahwa perbuatannya 

melakukan kekerasan secara bersama terhadap Alm. Devi dan menyebabkan 

korban mengalami kematian dan mejatuhkan pidana selama 9 tahun. 

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor :  

156/Pid.B/2015/PN.KPn memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 

6 tahun. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa majelis hakim 

memberikan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman yang lebih ringan 

dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum. Menurut hemat penulis bahwa 

pemberian hukuman yang lebih ringan terjadi karena terdakwa memang 

turut serta melakukan kekerasan secara bersama terhadap Alm. Devi namun 

apa yang diperbuatnya yaitu hanya memukul satu kali kearah kepala korban 

dengan tangan kosong sehingga pukulan tersebut kemungkinan kecil dapat 

membuat korban mati jika dibandingkan dengan perbuatan pelaku-pelaku 

yang lainnya. Namun, terdakwa merupakan penentu yang berperan penting 
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atas upaya kekerasan secara bersama terjadi atau tidak terjadi. Hal itu 

disebabkan karena pada dasarnya salah satu pelaku yang bernama Agus 

mengunjungi terdakwa terlebih dahulu untuk melaporkan akan keberadaan 

korban. Seakan-akan Agus memohon ijin terlebih dahulu kepada terdakwa 

untuk mengeroyok korban. Ditambah lagi Terdakwa sudah menyiapkan 

pakaian agar dirinya tidak dikenali saat melakukan kekerasan secara 

bersama. Bahkan setelah kekerasan secara bersama, terdakwa juga 

menyuruh para pelaku untuk tidak membocorkan perbuatan mereka dan 

menyuruh untuk bertingkah laku layaknya orang yang tidak tahu apa-apa. 

Pada saat persidangan, terdakwa juga tidak kooperatif karena menolak 

semua penyataan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa telah turut serta 

dalam kekerasan secara bersama. Hal tersebut seharusnya merupakan 

alasan-alasan yang dapat memperberat hukuman terdakwa. 

Putusan Nomor 156/Pid.B/2015/PN.KPn menjadi lebih menarik lagi 

untuk penulis teliti karena Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman 

kepada terdakwa dengan menggunakan pasal 170 ayat (2) angka 3 yaitu 

kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di tempat umum dengan 

menyebabkan kematian. Padahal seharusnya menurut hemat penulis 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Soterio E.M. 

Maudoma dalam skripsinya yang berjudul Penggunaan Kekerasan Secara 

Bersama dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP dan telah diterbitkan atau 

dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi bahwa 



10 
 

 
 

pasal 170 KUHP hanya bisa diterapkan terhadap massa yang banyak dan 

tidak saling kenal seperti kerusuhan dan lain sebagainya.  

Hal-hal diatas yang membuat penulis merasa tertarik untuk lebih 

memperdalam lagi apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam 

menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Untuk mengetahui faktor-faktor 

apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

pidana kekerasan secara bersama maka penulis mengadakan penelitian yang 

berjudul “Analisis Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan 

Secara Bersama Yang Menyebabkan Kematian”. 

B. Perumusan Permasalahan 

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang di atas, ada beberapa 

permasalahan yang hendak dikaji dalam penulisan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana  dasar pertimbangan hukum penerapan pasal 170 KUHP 

dalam putusan  Nomor : 156/Pid.B/2015/PN.KPn perkara tindak 

pidana melakukan kekerasan secara terbuka dan secara bersama-sama 

yang menyebabkan kematian ? 

2. Bagaimana pemenuhan aspek keadilan  dalam pertanggungjawaban 

pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa perkara Nomor : 

156/Pid.B/2015/PN.KPn ? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum penerapan pasal 170 

KUHP dalam putusan  Nomor : 156/Pid.B/2015/PN.KPn perkara 
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tindak pidana melakukan kekerasan secara terbuka dan secara 

bersama-sama yang menyebabkan kematian. 

2. Untuk mengetahui pemenuhan aspek keadilan dalam 

pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa 

perkara Nomor : 156/Pid.B/2015/PN.KPn. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

ilmu pengetahuan dan wawasan seputar hukum, khususnya tentang 

dasar pertimbangan hukum penerapan pasal 170 KUHP tentang tindak 

pidana melakukan kekerasan secara bersama-sama  dan mengetahui 

pemenuhan aspek keadilan dalam pertanggungjawaban pidana yang 

dijatuhkan terhadap terdakwa perkara Nomor : 

156/Pid.B/2015/PN.KPn tentang tindak pidana kekerasan secara 

terbuka dan secara bersama-sama yang menyebabkan kematian, baik 

bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat luas. 

2. Penelitian ini juga sebagai syarat bagi penulis untuk memperolah gelar 

sarjana, sekaligus menjadi lahan aktualisasi dan pengembangan 

pemikiran serta wawasan penulis dalam keilmuan hukum.    

E. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan dengan lahirnya tulisan ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan serta meningkatkan informasi seputar peradilan di Indonesia 

sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum di 

Indonesia.  
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F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan 

mungunakan narasumber yaitu seseorang yang memiliki data atau 

informasi mengenai objek yang diteliti. Selanjutnya pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif, yaitu data 

yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder ditelaah 

secara yuridis dengan tidak menghilangkan unsur non yuridis lainnya. 

Pendekatan ini mengarah kepada Peraturan Perundang-undangan 

sebagai kajian utamanya. Pendekatan secara yuridis normatif, 

dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang 

jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam 

skripsi ini. 

2. Jenis Bahan Hukum 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada 

data sekunder dan data primer. Data primer adalah data-data yang 

diperoleh dari hasil penelitian langsung di lapangan yang berupa 

keterangan dari responden yang dilakukan dengan cara observasi 

secara langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh 

dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel 

dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan 

yang akan dibahas, yang terdiri dari: 
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a. Bahan Hukum Primer 

Berbagai dokumen peraturan perundang-undangan tertulis 

yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

kerangka hukum nasional Indonesia seperti Kitab Undang-

undang Hukum Pidana 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum 

primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami 

bahan hukum primer yang ada. Semua dokumen yang dapat 

menjadi sumber informasi mengenai pidana denda dan 

pelanggaran lalu lintas, seperti hasil seminar atau makalah dari 

pakar hukum dan juga sumber-sumber lain yaitu dari internet 

yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti 

kamus besar bahasa Indonesia, kamus Hukum, ensiklopedia, dan 

lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Metode Penelitian Kepustakaan (LibraryResearch) 

Pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas 
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serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,
6
 kemudian 

dikaji dan disusun secara komperehansif sistematis 

b. Metode Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan 

langsung. Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara dengan 

Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor :  

156/Pid.B/2015/PN.KPn. 

4. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data di dalam penelitian ini dilakukan secara 

kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin 

dan pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kemudian membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan 

menghasilkan kolerasi antara peraturan tertulis dengan fakta kejadian 

yang ada di masyarakat. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah 

kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain 

menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya dan dapat 

memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam sitematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan 

empat bab yang terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk mempermudah 

penulis dalam penulisannya. Sistematika penulisan ini juga akan 

                                                             
6
 Jhony Ibrahim. 2006. Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif. Malang. 

Bayumedia. Hlm. 392.  
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menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum yang 

terdiri dari : 

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab pertama 

ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dan alasan 

pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat 

penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, dan sistematika 

penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan dalam menganalisa 

pembahasan pada bab berikutnya. Bab ini berpangkal pada kerangka 

pemikiran atau teori-teori yang ada, pendapat para ahli dalam berbagai 

sumber yang mendukung berisikan hal-hal yang berhubungan dengan 

dasar pertimbangan hukum penerapan pasal 170 KUHP tentang tindak 

pidana melakukan kekerasan secara terbuka dan secara bersama-sama  

serta mengetahui pemenuhan aspek keadilan dalam 

pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa 

perkara Nomor :  156/Pid.B/2015/PN.KPn tentang tindak pidana 

kekerasan secara terbuka dan secara bersama-sama yang 

menyebabkan kematian. 

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan pokok atas permasalahan yang 

ada dalam penulisan penelitian hukum ini. Menguraikan tentang hasil 
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penelitian pembahasan mengenai dasar pertimbangan hukum 

penerapan pasal 170 KUHP tentang tindak pidana melakukan 

kekerasan secara terbuka dan secara bersama-sama  serta mengetahui 

pemenuhan aspek keadilan dalam pertanggungjawaban pidana yang 

dijatuhkan terhadap terdakwa perkara Nomor : 

156/Pid.B/2015/PN.KPn tentang tindak pidana kekerasan secara 

terbuka dan secara bersama-sama yang menyebabkan kematian. 

4. BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian 

hukum yang berisikan saran penulisan dalam menanggapi 

permasalahan yang telah diangkat penulis yaitu dasar pertimbangan 

hukum penerapan pasal 170 KUHP tentang tindak pidana melakukan 

kekerasan secara terbuka dan secara bersama-sama  serta mengetahui 

pemenuhan aspek keadilan dalam pertanggungjawaban pidana yang 

dijatuhkan terhadap terdakwa perkara Nomor : 

156/Pid.B/2015/PN.KPn tentang tindak pidana kekerasan secara 

terbuka dan secara bersama-sama yang menyebabkan kematian. 




