
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) yang 

berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu setiap 

kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus 

berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku masyarakat. 

Hukum berfungsi mengatur, memberi batasan tingkah laku manusia agar 

sesuai dan tidak menyimpang dari norma-norma, seperti halnya melindungi 

masyarakat dari kejahatan atau tindak pidana.1 

Dengan penyebutan Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana 

aktivitasnya diatur dalam norma-norma yang mana jika kita langgar maka ada 

hukuman yang kita dapat. Hukuman yang kita dapat disesuaikan dengan 

pelanggran yang kita buat dan diputuskan di pengadilan, yang mana 

pengadilan merupakan tempat dimana keadilan tersebut diberikan.2 

Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi 

tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik 

untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah 

melalui badan peradilan tersebut. Dalam pelaksanaan penegakan hukum di 

Indonesia diperlukan kerjasama yang baik anatar kepolisian, kejaksaan dan 

                                                             
1 Alfina Fajrin. Indonesia Sebagai Negara Hukum. Dalam https://www.kompasiana.com. 

access 29 Maret 2018 
2
 ibid 
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pengadilan, dimana masing-masing harus dapat menjalankan tugasnya sesuai 

dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Selain itu sebagai penegak 

hukum, harus mempunyai moral dan kredibilitas yang tinggi dalam mengabdi 

pada hukum sehingga keadilan dapat terwujud. Hakim di Pengadilan bertugas 

untuk menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara pidana yang 

diajukan kepadanya. Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana tidak 

cukup apabila seseroang itu telah melakukan tindak pidana belaka, di samping 

itu juga pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan 

bertanggungjawab. Lebih lanjut Simons merumuskan bahwa strafbaar feit 

ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum 

yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu 

bertanggungjawab.3 

Sebab untuk dapat menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa pelaku 

perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang dapat atau patut 

dipertanggungjawabkan  atas perbuatannya itu. Berdasarkan hak tersebut, 

maka substansi pokok dari masalah pertangggungjawaban pidana adalah 

apakah pada saat melakukan perbuatan pidana, si pelaku merupakan orang 

yang patut dicela atas perbuatannya itu. Atau dengan kata lain, apakah pada 

saat melakukan perbuatan pidana, si pelaku merupakan orang yang patut 

dipersalahkan atas pebuatannya itu.4 

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian adalah suatu perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja atau 

                                                             
3 Andi Hamzah. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Hal. 88.  
4 M. Rifan F. 2015. Implementasi Alasan Penghapusan Pidana Karena Daya Paksa 

Dalam Putusan Hakim. Semarang. Jurnal S-1. Vol. 4 No. 1. Fakultas Hukum. UNDIP. Hal. 3. 
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tidak disengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya 

nyawa orang lain. Hilangnya nyawa ini termasuk jenis tindak kejahatan yang 

sangat berat karena akibat perbuatan tersebut berakibat hilangnya nyawa yang 

diambil secara paksa. Menghilangkan nyawa orang lain merupakan perilaku 

menyimpang agar perilaku menyimpang ini tidak terjadi lagi maka perlu 

adanya sanksi pidana bagi pelaku, sanksi pidana ini dikenakan negara kepada 

seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. 

Namun demikian, tidak setiap orang yang melakukan tindakan pidana 

secara otomatis dapat dijatuhkan pidana. Hal ini dikarenakan adanya alasan 

penghapusan pidana, penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau 

pembuatnya, maka dibedakan menjadi 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, 

yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf.5 

Menurut sejarahnya yaitu melalui M.v.T (Memorie van Toelichting) 

mengenai alasan penghapus pidana, menyebutkan apa yang disebut dengan 

alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-

alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Hal ini berdasarkan dua alasan 

sebagai berikut: 

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak 

pada diri orang tersebut.  

2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak 

diluar dari diri orang tersebut.6 

                                                             
5 NS PJ. Implementasi Alasan Penghapusan Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan 

Hakim. dalam https://ejournal3.undip.ac.id. access 29 Maret 2018 
6 M. Hamdan. 2012. Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus. Bandung. PT. 

Refika Aditama. Hal. 28. 

https://ejournal3.undip.ac.id/
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Alasan penghapus pidana diatur dalam Pasal 48 Undang-undang No. 1 

Tahun 1946 tentang KUHP yaitu yang disebut daya paksa, atau bahasa 

belandanya overmacht. Pasal 48 KUHP berbunyi sebagai berikut, “Barang 

siapa melakukan perbuatan karena daya paksa, tidak dipidana”.7 Overmacht 

ini merupakan alasan penghapus pidana yaitu sekalipun seseorang telah 

melakukan suatu tindak pidana, yang sebenarnya telah dapat dihukum 

berdasarkan salah satu pasal dari KUHP, tetapi karena ada suatu daya paksa 

yang dialami pelaku, maka pelaku itu tidak dapat dipidana. 

Dalam putusan nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg. pelaku pembunuhan 

yang bernama Ferdinando bin Giles Adrian. Dengan kasus posisi, pada hari 

Kamis tanggal 28 Agutsus 2008 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Ferdinando 

bin Giles Adrian bermaksud minta pekerjaan sebagai keamanan pabrik anggur 

Cap Orang Tua, namun pabrik tersebut sudah mempercayakan keamanan 

kepada Dedy Pramono. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib saat Dedy 

Pramono, Sucipto, Agung Setio Nugroho, Suwarno, M. Darmadi, Tikno, 

Burhan dan Pingit Mahanani sedang minum minuman beralkohol jenis 

Chongyang di belakang pabrik anggur Cap Orang Tua, didatangi oleh 

Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian bersama Nasir dan Kiswo sehingga, 

terjadi perang mulut, kemudian Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian diajak 

keluar oleh Dedy Pramono. Setelah itu sekira pukul 15.30 Wib, Dedy 

Pramono, Sucipto, Agung Setio Nugroho, Suwarno, M. Darmadi, Tikno, 

Burhan dan Pingit Mahanani pergi ke Karaoke Green Jl. Hasanudin Semarang, 

                                                             
7
 Pasal 48 KUHP 
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namun saat itu Sucipto mengajak Agung Setio Nugroho mendatangi rumah 

Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian di Jl. Kakap Semarang untuk 

menyelesaikan masalah keamanan di pabrik anggur Cap Orang Tua. 

Sesampainya di Jl. Kakap Semarang, Sucipto dan Agung Setio Nugroho 

bertemu dengan Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian dan Jimy bin Giles 

Adrian. Kemudian Sucipto menanyakan masalah keamanan dan limbah pabrik 

anggur Cap Orang Tua, namun oleh Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian 

dijawab "Lha Kamu Mau apa”kemudian Ferdinando bin Geles Adrian 

memukul Sucipto sebanyak 3 kali dibagain perut dan mulut, lalu Agung Setio 

Nugroho berusaha melerai namun juga ikut dipukul oleh Terdakwa dipukul 

oleh Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian pada bagian perut sebanyak 2 

kali, kemudian Sucipto dan Agung Setio Nugroho melarikan diri dan 

menceritakan pemukulan tersebut kepada Dedy Pramono dkk yang sedang 

berada di Karaoke Green JI. Hasanudin Semarang. Selanjutnya sekira pukul 

18.30 Wib Dedy Pramono, Sucipto, Agung Setio Nugroho, Suwarno, M. 

Darmadi, Tikno, Pingit Mahanani dengan membawa senjam tajam, alat 

pemukul bersama-sama mendatangi rumah Terdakwa Ferdinando bin Giles 

Adrian di Jl. Kakap Semarang, dimana Terdakwa Ferdinando bin Giles 

Adrian, Jimy bin Giles Adrian dan Rusdi alias Didik sudah siap dengan 

senjata tajam jenis Pedang dan Clurit serta alat pemukul guna menghadapi 

Dedy Pramono dkk. Selanjutnya antara kelompok Dedy Pramono dan 

kelompok Ferdinando bin Giles Adrian saling mengayunkan senjata tajam 

yang mereka bawa. Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian berhadapan 
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dengan Pingit Mahanani dimana Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian 

sempat terkena senjata tajam Pingit Mahanani lalu Terdakwa Ferdinando bin 

Giles Adrian mundur dan melawan korban M. Darmadi sedangkan Pingit 

Mahanani melawan Rusdi alias Didik, kemudian posisi Rusdi alias Didik 

digantikan oleh Jimy bin Giles Adrian. Pada saat Terdakwa Ferdinando bin 

Giles Adrian berhadapan dengan korban M. Darmadi tersebut, Terdakwa 

mengayunkan senjatanya mengenai telinga kiri korban M. Darmadi, kemudian 

menusuk dada kanan M. Darmadi hingga tembus ke punggung. Setelah 

melihat M. Darmadi menderita luka, lalu kelompok Dedy Pramono 

membubarkan diri. 

Atas perbuatannya tersebut telah didakwa dengan surat dakwaan yang 

disusun secara alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 

170 ayat (2) ke-3 KUHP tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan 

terhadap orang atau barang di muka umum yang mengakibatkan kematian. 

Atau Kedua diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang 

penganiayaan hingga menyebabkan kematian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 

tentang penyertaan dalam tindak pidana atau Ketiga diatur dan diancam dalam 

Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 tentang tindak pidana membawa senjata 

tajam dan ancaman hukumnya. 

Pertanggungjawaban pidana dimaknai secara luas sebagai proses dan 

pedoman adjudikasi bagi hakim untuk menentukan dalam keadaan 

bagaimanakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karenanya 

dapat dipidana. Juga dalam hukum pidana Indonesia, tidak terdapat ketentuan 
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yang mengatur tentang syarat terjadinya overmacht sehingga bagaimana 

hakim akhirnya menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan tindak 

pidana dikarenakan adanya daya paksa atau overmacht. 

 Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana 

Mengenai Keadaan Overmacht yang Menimbulkan Kematian (Studi 

terhadap Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg.)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 

1002/Pid.B/2008/PN.Smg.  dalam perkara pidana karena overmacht 

yang menimbulkan kematian? 

2. Apakah putusan pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusan nomor: 

1002/Pid.B/2008/PN.Smg. sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu,  

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum? 

 

C. Tujuan Penulisan  

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dasar hakim dalam memutus perkara pidana 

keadaan overmacht yang menimbulkan kematian. 
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2. Untuk mengetahui putusan pidana yang dijatuhkan hakim apakah 

sudah sesuai dengan tujun hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan.  

 

D. Kegunaan Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini 

dapat memberikan masukkan atau tambahan ilmu serta kegunaan yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini bagi penulis dapat berguna sebagai penambah 

pengetahuan dalam hal permasalahan yang diteliti dan juga sebagai 

syarat penulisan tugas akhir dan menyelesaikan strata-1 di Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Kalangan Akademisi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan maupun 

refrensi bagi kalangan dalam hal pertimbangan hakim dalam 

penjatuhan putusan pidana mengenai keadaan overmacht yang 

menimbulkan kematian. 

3. Bagi Penegak Hukum 

Penelitian ini diharapkan memberikan sebuah paradigma baru bagi 

penegak hukum tentang perlindungan hukum terhadap penjatuhan 

putusan pidana mengenai keadaan overmacht yang menimbulkan 

kematian. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat 

yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat guna untuk memberikan penambahan pengetahuan, 

informasi, dan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan terlebih 

kepada ilmu hukum mengenai pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan pidana mengenai keadaan overmacht yang 

megakibatkan kematian. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran 

terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mengenai keadaan 

overmacht yang menimbulkan kematian. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan 

data valid serta mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan 

cara menganalisanya. Maka penulis memerlukan suatu metode penulisan 

hukum hukum yang meliputi: 
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1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini akan disusun menggunakan tipe penelitian yuridis 

normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan 

kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Yuridis Normatif, 

yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep 

ini memandang hukum identic dengan norma-norma tertulis yang 

dibuat dan diundangkkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. 

Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu system normatif yang 

bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang 

nyata. 

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan 

penulis dalam usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang 

terdapat dalam berbagai peraturan undang-undang terutama yang 

berhubungan dengan Putusan Pengadilan Nomor: 

1002/Pid.B/2008/PN.Smg yang berlokasi di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Semarang tetang Tindak Pidana Mengenai Keadaan 

Overmacht yang Menimbulkan Kematian.  

2. Jenis Bahan Hukum 

 Bahan hukum yang digunakan oleh penulis didalam penyusunan 

penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) jenis bahan hukum, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 
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Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mana diperoleh 

dari hukum-hukum positif yang terkait langsung dengan penulisan 

ini. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-

undangan, catatan resmi, atau risalah pembuatan perundang-

undangan dan juga putusan hakim. Bahan hukum primer yaitu 

Peraturan yang terkait langsung dengan penulisan hukum adalah: 

1) Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg. 

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang 

nantinya akan mendukung bahan hukum primer, berupa semua 

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi, yang mana meliputi buku-buku teks, kamus-

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi yang berkaitan 

dengan topic penulisan. Bahan hukum sekunder yang terkait 

dengan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 

1) Buku-buku yang terkait dengan topic penulisan hukum 

2) Internet 

3) Jurnal hukum, artikel, dan media cetak (koran, majalah, 

bulletin) 
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3. Teknik Bahan Hukum 

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis 

dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Studi Dokumen 

Yaitu pengumpulan bahan hukum berupa putusan nomor: 

1002/Pid.B/2008/PN.Smg. dan perundang-undangan dalam hal ini 

berkenaan dengan materi yang diteliti. 

b. Studi Kepustakaan 

Yaitu melakukan pencarian atau penelusuran bahan-bahan 

kepustakaan melalui beberapa literatur seperti jurnal-jurnal, buku-

buku, makalah atau sumber-sumber lain yang berhubungan dengan 

penulisan hukum ini. 

c. Studi Internet 

Yaitu suatu cara pengumpulan bahan-bahan dengan cara 

penelusuran internet atau website unuk melengkapi bahan hukum 

lainnya. 

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Analisa data didalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan 

metode content anality (analisa isi) terhadap putusan nomor: 

1002/Pid.B/2008/PN.Smg. mengenai pertimbangan hakim dalam 

penjatuhan putusan pidana mengenai keadaan overmacht yang 

menimbulkan kematian. 
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G. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, penelitian membagi dalam empat 

bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar 

mempermudah pemahaman. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai 

berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini memuat hal – hal yang melatar belakangi pemilihan topik dari 

penulisan tugas Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum dan sekaligus menjadi 

pengantar umum dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri 

dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, 

Kegunaan Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada BAB II menguraikan mengenai beberapa hal yang menjadi tinjauan 

pustaka dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman penulisan. 

BAB III: PEMBAHASAN 

Pada BAB III mendiskripsikan tentang pembahasan dari beberapa 

rumusan masalah yang dikemukakan pada BAB I yaitu sebagai berikut: 

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 

1002/Pid.B/2008/PN.Smg.  dalam perkara pidana karena overmacht 

yang menimbulkan kematian? 

2. Apakah putusan pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusan nomor: 

1002/Pid.B/2008/PN.Smg. sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu,  

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum? 
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BAB IV: PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang didalamnya berisikan 

suatu kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian Hukum. 


