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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum Indonesia di ilmiah oleh dasar rechtsstaat dan rule

of law , atas dasar pertimbangan langkah ini dilakukan bahwa negara

hukum Republik Indonesia pada dasarnya ialah negara hukum, artinya

bahwa dalam konsep negara hukum Pancasila pada hakikatnya juga

mempunyai elemen yang terkandung dalam konsep rechtsstaat maupun

dalam konsep rule of law. 1 Indonesia ialah negara hukum, maka seluruh

hukum harus berperan dalam segala bidang kehidupan, baik dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan warga

negaranya. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan Negara yang aman,

tertib, adil, dan sejahtera. Hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu

kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.2

Ketiga pilar tersebut sama pentingnya dan sama pengaruhnya bagi

keberadaan hukum, namun ketika harus diuraikan secara bertingkat maka

pilar yang pertama adalah keadilan. Hukum ada untuk menciptakan

keadilan, bahkan keadilan itu juga merupakan asas hukum. Meskipun

tujuan hukum tidak hanya pada keadilan dan kepastian, tetapi untuk

1 “Negara Hukum (Konsep Dasar Dan Implementasinya Di Indonesia ) | Meila Nurhidayati,”
accessed October 20, 2018, https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-
dan-implementasinya-di-indonesia/.
2 Almunadia Yusuf, “Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat,”
accessed October 20, 2018,
https://www.academia.edu/19100919/Peran_Hukum_dalam_Pembangunan_Ekonomi_dan_Kes
ejahteraan_Masyarakat.
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mewujudkan keadilan yang sebesar- besarnya bagi rakyat. Untuk

mewujudkan keadilan yang merupakan tujuan utama hukum maka aparat

hukum khususnya hakim sebagai pihak yang diberi wewenang untuk

menjatuhkan suatu putusan, mempunyai peran yang sangat penting

bahkan menentukan bagi terciptanya keadilan Untuk menciptakan

keadilan dan penegakan hukum yang harmonis maka hakim dalam

memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara haruslah dilindungi

dan memiliki kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh Negara dari

berbagai intervensi baik dari pihak dalam maupun luar sebagai jaminan

agar ketidakberpihakan hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan,

demi terselenggaranya Negara hukum republik Indonesia . Untuk itu

dalam mewujudkan suatu keadilan, kepastian dan ketertiban hukum bagi

masyarakat hakim wajib mengenal, menggali, mengikuti dan memahami

nilai nilai hukum yang ada dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat.3

Hukum dapat diartikan keyakinan dari diri sendiri, keyakinan itu

timbul dengan adanya “sesuatu/res” yang hanya mempunyai satu

substansi. Hukum juga mempunyai beberapa pengertian lainnya, yaitu

kenyataan sosial lebih terang dan mudah dimengerti, terutama bagi para

ahli hukum di Indonesia. Hukum tersebut timbul karena manusia hidup

bersama dan hanya dapat hidup dengan bersama, definisi menurut

deguit dengan membuat konsep yang sangat sesuai dan berjasa dalam

3 Ibid
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kehidupan manusia yang mengutamakan hak–haknya terhadap

masyarakat yang terkait oleh kepentingan – kepentingan lainnya.4

Di era globalisasi sekarang ini, masalah kriminalitas sudah

merupakan penyakit sosial yang terjadi dimasyarakat. Tingkat

kriminalitas baik yang ada diperkotaan maupun yang ada dipedesaan

semakin meningkat karena relatif interaktif dengan sebab kejahatannya.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan turut pula membawa

perkembangan masyarakat terhadap pola berpikir, bertidak, dan bersikap.

Perubahan perubahan inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan

Penilaian terhadap suatu tingkah laku masyarakat berubah.

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentunya melakukan

interaksi satu sama lain. Manusia dalam berinteraksi bukan hanya

tindakan positif tetapi juga terkadang menyebabkan tindakan negatif.

Tindakan manusia yang positif adalah tindakan yang harus dilakukan

oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.5 Manusia yang hidup

dalam masyarakat memiliki perbuatan yang berdampak negatif, baik

dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Tindakan manusia yang

memiliki efek negatif ini biasanya disebut perbuatan jahat. Perilaku

manusia yang masuk dalam kategori perbuatan jahat sebagaimana

disebutkan di atas adalah tindakan manusia yang melanggar norma-

norma dasar masyarakat. Perbuatan jahat tersebut kemudian

4 “Sumber Hukum (Pengertian Dan Macamnya) - PorosIlmu.Com,” accessed October 20, 2018,
https://www.porosilmu.com/2014/12/sumber-hukum-pengertian-dan-macamnya.html.
5 “INTERAKSI MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL | Andrifirmanc,” accessed September 16,
2018, https://andrifirmanc.wordpress.com/2012/11/27/interaksi-manusia-sebagai-makhluk-
sosial/.
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diformulasikan menjadi peraturan perundang-undangan yang disebut

tindak pidana, tetapi tidak semua kejahatan dapat diklasifikasikan sebagai

tindak pidana.

Tindak Pidana dapat dianggap sebagai tindakan manusia yang

dirumuskan dalam suatu hukum yang bertentangan dengan hukum dan

dapat diancam dengan kejahatan dalam hukum. Masalah penegakan

hukum merupakan hal penting dalam rangka menciptakan ketertiban dan

keamanan dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus memberikan

perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingg hukum harus

ditegakkan untuk membuat masyarakat yang tertib dan damai.

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia

dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai

dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia juga menjamin

setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) di negara Indonesia memuat

beberapa macam kejahatan (buku kedua) dan pelanggaran (buku ketiga).

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan

berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara

maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan

seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi

dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap
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dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul

perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan.

Kejahatan terdiri dari kejahatan terhadap nyawa, kejahatan

terhadap badan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain, kejahatan

terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kehormatan orang, dan kejahatan

terhadap harta kekayaan. Diantara kejahatan-kejahatan tersebut yang

paling menonjol ialah kejahatan terhadap nyawa, bentuk dan jenisnya

pun juga bermacam-macam. Kejahatan terhadap nyawa merupakan salah

satu jenis tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam buku II Bab

XIX KUHP yang terdiri atas 13 pasal yaitu dari Pasal 338 sampai dengan

Pasal 350. 6

Kejahatan pembunuhan adalah ialah perbuatan yang dilakukan

dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain.

Banyaknya pembunuhan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan,

hal ini dapat diketahui oleh kita melalui media massa yang menampilkan

beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang

menyebabkannya adalah adanya kecemburuan social, dendam, dan faktor

psikologi seseorang.7 Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan UUD

1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak

mempertahankan hidup dan kehidupannya” Kasus yang menarik untuk

6 “Kejahatan Terhadap Nyawa - NegaraHukum.Com,” accessed October 20, 2018,
http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html.
7 “Definisi Kejahatan Dan Jenis-Jenis Kejahatan Internet - Hukumonline.Com,” accessed May 12,
2018, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-
kejahatan-internet.
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dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus tindak pembunuhan yang

secara garis besar kronologi kasusnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MINDO TAMPUBOLON bersama-sama dengan

GUGUN GUNAWAN alias UJANG bin ADE dan ROSITA alias ROS

alias ALIT binti PIAN (masing-masing penuntutannya dilakukan dalam

berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2011 sekitar

pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni

tahun 2011 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di

Perum Anggrek Mas 3 Blok A 6 No. 02 Kota Batam atau setidak-tidaknya

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas

nyawa orang lain, yaitu PUTRI MEGA UMBOH.

Perbuatan terdakwa diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Batam

Nomor 35 / Pid.B / 2012 / PN.BTM tanggal 24 Mei 2012 dalam salah satu

amar putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa MINDO

TAMPUBOLON, S.Ik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.

Terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi

melalui Permohonan Kasasi No. 15 / Akta.Pid / 2012 / PN.BTM, yang

dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan,

bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada
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Kejaksaan Negeri Batam telah mengajukan permohonan kasasi terhadap

putusan Pengadilan Batam tersebut , upaya hukum tersebut merupakan hal

yang perlu diperhitungkan mengingat hakim itu juga seorang manusia,

yang bisa salah dalam menerapkan suatu aturan hukum sehingga putusan

yang dijatuhkan kurang memenuhi rasa keadilan.

Alasan diajukannya kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum adalah

karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum.

Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang menyatakan

Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan

Jaksa/Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari

dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah.

Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak cermat memverifikasi fakta-fakta

persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut penting  bagi hakim untuk

memverifikasi fakta-fakta di persidangan sehingga terdakwa yang bersalah

tidak bebas begitu saja. Atas hal tersebut, timbul ketertarikan peneliti

untuk membahas lebih mendalam dan mengkajinya dalam karya ilmiah

yang berbentuk skripsi, dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS

TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM

PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI

KOTA BATAM ( STUDI PUTUSAN PN BTM

NO.35/PID.B/2012/PN.BATAM DAN PUTUSAN MA NO 1691

K/PID/2012 ) ”

Jefri. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan 
berencana di Kota Batam ( studi putusan pengadilan negeri batam no.35/pid.b/2012/pn.btm dan putusan  
mahkamah agung no.1691 k /pid/2012 ). UIB Repository©2019



8

Universitas Internasional Batam

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti ungkap di atas,

peneliti mengajukan beberapa permasalahan yang akan peneliti bahas

dalam penelitian ini yakni :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan

Negeri Batam dan hakim pada Tingkat Kasasi dalam mengadili pelaku

tindak pidana pembunuhan berencana ?

2. Bagaimanakah Penalaran hukum hakim dalam menjatuhkan putusan

terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim

Pengadilan Negeri Batam dan hakim pada Tingkat Kasasi

dalam mengadili pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

b. Untuk mengetahui Penalaran hukum hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana

pembunuhan berencana.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut maka manfaat yang

ingin dicapai penelitian hukum ini sebagai berikut :
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a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini merupakan bentuk kontribusi ilmiah

nantinya diharapkan bisa digunakan sebagai masukan dan

sumbangan ilmu pengetahuan terhadap pembaca skripsi ini.

b. Manfaat Praktis

a) Untuk mengembangkan penalaran , membentuk pola pikir

ilmiah dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam

menerapkan ilmu yang diperoleh

b) Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan

masukan kepada para hakim dalam mengambil dasar

hukum terhadap putusan tindak kejahatan pembunuhan.

c) Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung

dengan penelitian ini; dan

d) Memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti.
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