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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

1.  Dilihat dari hak dan kewajibannya, tersangka dan korban memiliki hak 

dan kewajiban yang cukup berbeda. Hal ini menegaskan bahwa dalam 

sistem peradilan pidana di Indonesia, tersangka dan korban pada tindak 

pidana penganiayaan yang bermodus pertengkaran pada kasus depe dan 

jupe terdapat pemisah yang jelas. Sehingga tidak dimungkinkan dalam 

suatu tindak pidana seseorang memiliki status terdakwa dan korban secara 

bersamaan. Oleh karena itu, dalam satu tindak pidana hanya ada satu 

status saja yang melekat pada individu tersebut. 

Dalam tindak pidana penganiayan, seperti yang kita ketahui perumusan 

dari delik tersebut dirumuskan secara materil dimana yang dititik beratkan 

adalah akibat dari perbuatan seseorang. Sehingga sangat mungkin 

terjadinya penuntutan balik oleh penganiaya terhadap korban karena 

adanya perlawanan dari korban yang membuat nestapa kepada penganiaya. 

Sehingga penganiaya yang sebenarnya adalah orang yang pertama kali 

melakukan penganiayaan dapat melaporkan dirinya sebagai korban karena 

perlawanan dari korban penganiayaan. Dalam peradilan pidana di 

Indonesia ada asas-asas yang dapat digunakan dalam mencari pemecahan 

masalah seperti masalah ini. Karena secara hukum acara pidana, hal sepeti 

ini bukanlah suatu pelanggaran dan sesuai dengan hukum yang ada di 
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Indonesia. Asas yang dapat kita gunakan adalah asas  Gen Straf Zonder 

Schuld yang memiliki arti tiada pidana tanpa kesalahan dan asas actus non 

facit reum, nisi mens sit rea yang artinya bahwa sesuatu perbuatan tidak 

dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat 

jahat. Kedua asas ini dapat digunakan sebagai alasan penghapusan pidana 

dimana kita ketahui alasan pengahpusan pidana memiliki bermacam-

macam jenis. Tetapi untuk kasus Depe dan Jupe, pembelaan terpaksa dapat 

digunakan sebagai alasan penghapusan pidana. Sehingga tidak terjadinya 

putusan yang berbeda dan juga seseorang memiliki dua status dalam satu 

kasus tindak pidana. 

2. Asas nebis in idem memiliki filosofi agar terciptanya suatu kepastian 

hukum dan juga agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap 

pemerintah khususnya dalam bidang peradilan. Dari dasar filosofi tersebut, 

lahirlah asas nebis in idem dalam dunia peradilan di Indonesia yang dapat 

kita lihat di pasal 76 KUHP. Dalam asas nebis in idem terdapat 

persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu adanya putusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum yang tetap. Lalu dalam satu tindak pidana, dan 

dilakukan oleh orang yang sama. Asas nebis in idem dapat diterapkan oleh 

penuntut umum dalam hapusnya kewenangan menuntut pidana. Hal ini 

dikarenakan penuntut umum diwajibkan cermat dalam membuat berkas 

perkara sehingga tidak terjadinya pengulangan pemidanaan dalam tataran 

peradilan pun hakim diwajibkan untuk cermat dalam menghadapi kasus-
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kasus sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2002 tentang cara pelaksanaan 

asas nebis in idem. 

4.2 SARAN 

1. Hakim diwajibkan untuk lebih cermat dalam menangani kasus-kasus 

tindak pidana penganiayaan yang bermodus pertengkaran seperti kasus 

depe dan jupe. Hal ini dikarenakan susahnya menentukan terdakwa dan 

korban jika telah terjadi pertengkaran dan juga dikarenakan perumusan 

delik penganiayaan yang dilakukan secara materil yang dimana dititik 

beratkan pada rasa sakit atau nestapa sehingga jika terjadi suatu 

pertengkaran pada tindak pidana penganiayaan akan sulit karena kedua 

belah pihak akan mengalami rasa sakit dan nestapa. Hakim diwajibkan 

juga agar memperhatikan juga alasan penghapusan pidana untuk 

menyelesaikan permasalahan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan 

asas Gen Straf Zonder Schuld sehingga tidak terjadinya putusan yang 

berbeda 

2. Penggunaan asas nebis in idem perlu dijelaskan dalam peraturan peradilan 

pidana di Indonesia khusunya proses penanganan pidana dalam dunia 

peradilan pidana. Dalam penggunaan asas ini bukan hanya permasalahan 

perbuatan pidana yang terjadi atau delictnya, tetapi mengenai para pelaku 

dari tindak pidana tersebut. Apakah seorang korban yang menjadi 

terdakwa begitu pula sebaliknya, apakah melanggar ne bis in idem. 
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