
NOODWEER EXCES DALAM KASUS HOHOSEKS 
YANG MENGAKIBATKAN TEWASNYA KORBAN

I. Uraian Fakta dan Permasalahan

Fakta yang saya uraikart berikut ini merupakan sebuah studi 

kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Tanggal 13 Juni 1985 

N o .35/Pid/B/1985/PN/TNG. Fahrizal Bin Kamaluddin, seorang pelajar 

SMA berumur 17 tahun, didakwa telah menghilangkan nyawa orang 
lain yaitu Franciscus alias Frans Hendra. Kasus tersebut bermula 
dari ; Pada tanggal 22 Nopember 1984, malam hari, terlihat Fahri
zal datang bekunjung kerumah Frans Hendra. Sebelumnya raasyarakat 

di daerah tersebut sudah tahu bahwa Frans adalah seorang homoseks 
yang sering menerima tamu remaja laki laki, biasanya tamu tamu 
tersebut kemudian diajak tidur dengannya dengan imbalan sejumlah 
uang. Masyarakat sekitar mengenal Fahri2al sebagai salah satu 
'’kekasih" Frans Hendra dan sering menginap di rumah pria homoseks 

tersebut.
Di rumah Frans Hendra yang beralamat di J1 Perkutut V Blok 

V2 Komplek Bintaro Jaya Tangerang, Fahrizal bermalam. Sebelutn 
tidur Frans memberikan sejumlah pil panadol yang kemudian diminum 
dengan dua botol Beer San Micquel oleh Fahrizal. Karena pengaruh 
campuran pil dan bir, Fahrizal kemudian tertidur dengan sangat 

lelap.
Pada keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB Fahrizal 

terbangun dari tempat tidur Frans. Pada saat itu Fahrizal melihat 

di dada serta kema 1 uannva terd3pat se.iumlah air man 3 yang menu- 
rutnya adalah air mani Frans Hendra. Dilihatnya Frans sedang
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tertidur pulas disampingnya, Fahrizal merasa sangat malu dan 

marah. bagaimanapun juga kemarin malam tidak terjadi kesepakatan 

apa-apa antara dia dengan Frans, dan tahu tahu keesokan harinya 

di tubuhnya terdapat air mani Frans. Fahrizal merasa dipermainkan 

oleh Frans.
Karena merasa malu pada dirinya sendiri dan marah dipermain- 

kan oleh Frans, timbul pikirannya memberi pelajaran kepada Frans. 
Kemudian dengan mengendap endap karena takut kalau tiba-tiba 
Frans terbangun, terdakwa menuju ke dapur rumah Frans. Di dalam 
dapur terlihat ada sejumlah pisau dapur, diambilnya salah satu 
pisau tersebut dan kemudian dengan pisau terhunus Fahrizal kemba-
li memasuki karaar Frans.

Dilihatnya Frans Hendra masih tidur dengan posisi telungkup 
di tempat tidur. Tanpa pikir panjang lagi Fahrizal langsung meni- 
kamkan pisau dapur tersebut ke punggung korban sebanyak satu 
kali. Setelah menikam korbannya dan merasa puas karena telah 

memberi pelajaran kepada Frans, Fahrizal kemudian segera mengena- 
kan pakaian dan jaket dengan maksud hendak meninggalkan rumah 

Frans Hendra.
Karena merasa kesakitan pada bagian punggungnya, Frans 

Hendra terbangun kemudian ia cabut pisau yang menancap di pung- 
gungnya langsung meloncat dari tempat tidur lalu segera mengha- 
dang terdakwa yang telah bersiap siap meninggalkan tempat. Frans 
menghadang terdakwa dengan pisau terhuns yang telah ia cabut dari 
punggungnva dan bermaksud akan balas menusuk Fahrizal.

Karena merasa terancam. Fahrizal kemudian mengambil sepotong

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi NOODWEER EXCES DALAM ... BAGUS WIBOWO



3

pipa besi yang biasa digunakan Frans untuk olah raga angkat besi. 

Dengan pipa besi yang tergeletak dilantai dekat pintu katnar, 

tersebut, Fahrizal bermaksud membela diri dari tikaman Frans. 

Frans Hedra terus menerus berusaha menikam terdakwa dengan pisau 

yang ia pegang. Berkali kali ia berusaha menikam Fahrizal, tetapi 
selalu berhasil ditepis oleh Fahrizal. Karena takut terkena 
tikaman .pisau, Fahrizal segera balas tnenyerang Frans dengan 

membabi buta. Berkali-kali kepala Frans dipukul dengan batangan 
besi yang beratnya sekitar sepuluh kilogram, tetapi walaupun 
telah dipukul dengan batangan besi Frans masih terus mengejar 

dengan pisau di tangan dan berusaha menikamnya.
Karena pergulatan yang terjadi cukup lama, kondisi Frans 

makin lama makin melemah sebab luka tusukan di punggungnya banyak 
mengeluarkan darah ditambah lagi dengan pukulan batangan besi 
pada kepalanya sangat gencar. Akhirnya pisau yang dipeg.ang Frans 
berhasil direbut oleh Fahrizal. Setelah berhasil merebut pisau 

dari Frans, sekali lagi ia pukulkan batangan besi tersebut ke 
kepala Frans. Setelah melihat korbannya sudah tak berdaya dan tak 
bisa menyerangnya lagi, terdakwa langsung melarikan diri, tetapi 
untung masyarakat sekitar yang mendengar kegaduhan di rumah yang 
tergolong mewah itu langsung mengepung dan menangkap Fahrizal. 
Sedangkan Frans Hendra, sang korban, segera dilarikan ke rumah 

sakit, tetapi karena mendapat banyak pukulan di kepala, tak lama 
setelah tiba di rutnah sakit ia meniriggal dunia.

Menurut keterangari Visum et Repertum yang ditandatangan i

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi NOODWEER EXCES DALAM ... BAGUS WIBOWO



4

oleh Dr. Rizki Wijaya tanggal 6 Desember 1984 no 3065 SK.II / 

1974. 2-84, korban meninggal karena gegar otak yang diakibatkan 
pukulan benda tumpul pada kepalanya. Berdasarkan Visum et Reper- 

tum, barang bukti dan keterangan saksi, Jaksa Penuntut Umum 

menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yaitu: 

Primair : Pasal 338 KUHP 

Subsidair : Pasal 351 ayat 3 KUHP
Setelah melalui proses persidangan, hakim Pengadilan Negeri 

yang memeriksa dan mengadili kasus ini memberi putusan yang 
intinya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana 
dalam dakwaan primair. Membebaskan terdakwa dari dakwaan pri 
mair tersebut.

- Menyatakan perbuatan terdakwa dalam dakwaan subsidair adalah 
merupakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi terdakwa tidak 

dapat dipidana. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
Putusan hakim Pengadilan Negeri Tangerang ini didasari alasan 
bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu noodweer exces, 
eks pasal 49 ayat 2 KUHP, yaitu adanya kenyataan bahwa terdakwa 
telah diberi minum pil dengan beer San Micquel oleh Frans Hendra, 
sehingga terdakwa merijadi tertidur dan setelah bangun dilihatnya 
ada air mani korban di kemaluan dan dadanya. Melihat hal tersebut 
terdakwa mengalami kegoncangan batin yang sangat hebat, sehingga 
terjadilah perbuatan tersebut.
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Dari uraian fakta di atas, permasalahan yang perlu dikavii adalah:

a. Apa kriteria suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai nood- 

weer exces.
b. Dapatkah perbuatan Fahrizal terhadap Frans Hendra seperti 

yang telah saya uraikan di atas disebut noodweer exces.* j
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