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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Berawal dari sebuah adegan di film Arwah Goyang Karawang, Julia 

Perez (Jupe) harus masuk ke dalam jeruji besi. Kala itu, Dewi Persik (Depe) dan 

Jupe harus melakukan adegan berkelahi, Namun, ternyata keduanya malah 

berkelahi sungguhan. Akibatnya, Depe mengalami luka cakar di bagian wajah, 

sedangkan Jupe mengalami luka di dengkul, paha, dan dada, pada 26 April 2011, 

sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jaksa Penuntut 

Umum (JPU) melayangkan gugatan enam bulan penjara sesuai pasal 351 KUHP 

tentang penganiayaan. 11 Oktober 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Timur 

memutuskan Jupe bersalah, dan menjatuhkan vonis tiga bulan penjara dengan 

enam bulan masa percobaan  

 Tak terima dengan putusan hakim, Jupe mengajukan banding ke 

Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi justru menguatkan vonis tersebut. Jupe 

mencoba mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung,13 Desember 2012, 

Mahkamah Agung mengubah hukuman Julia Perez tiga bulan penjara, tanpa masa 

percobaan. Kejari pun segera mengeksekusi Julia Perez
1
. 

Dan selanjutnya depe baru saja diputus dan divonis 3 bulan penjara, 

Perkara dengan nomer 758 K/PID/2013 itu diadili oleh tiga hakim agung yaitu Dr 

Artidjo Alkostar, Prof Gayus Lumbuun dan Dr Salman Luthan, awalnya, Depe 

                                                            
1 http://celebrity.okezone.com/read/2013/03/19/33/777980/kronologi-kasus-julia-perez/large 
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dihukum 2 bulan pidana dengan masa percobaan 4 bulan dengan dakwaan pasal 

352 ayat 1 KUHP oleh Majelis Hakim
2
.  

Pada persidangan jupe hakim memutus dengan pasal 351 ayat 1 KUHP 

yang berbunyi : 

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 

delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah.”  

Dalam persidangan tersebut jupe didakwa melakukan penganiayaan 

terhadap depe dan didakwa bersalah sehingga jupe mendapat hukuman pidana 3 

bulan penjara.   

Pada persidangan depe hakim memutus dengan pasal 352 ayat 1 yang 

berbunyi : 

“Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang 

tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan 

jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan 

pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak 

empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang 

yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau 

menjadi bawahannya.  

 

Pada persidangan tersebut depe didakwa melakukan tindak pidana 

penganiayaan ringan terhadap jupe dan mendapat hukuman pidana 3 bulan 

penjara.  

Dari kedua persidangan tersebut depe dan jupe sama-sama menjadi 

terdakwa sekaligus korban dalam satu tindak pidana dan di sidangkan secara 

                                                            
2 http://news.detik.com/read/2014/02/13/212744/2496683/10/drama-dewi-persik-yang-
berakhir-di-rutan-pondok-bambu 
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terpisah, dimana secara KUHP tidak ada penjelasan bahwa seorang dapat 

menyandang dua status tersebut apalagi hingga ingkrah atau memiliki kekuatan 

hakim yang tetap. 

Hal ini sangat perlu diperhatikan karena depe dan jupe yang sama-sama 

dituntut melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut seharusnya hanya salah 

seorang pihak yang menjadi tersangka dan pihak lainnya sebagai korba karena 

dalam delik tindak pidana penganiayaan seharusnya ada yang menganiaya dan 

pihak yang lain sebagai yang dianiaya, jika kedua pihak menjadi penganiyaya dan 

sekaligus menjadi yang dianiaya maka itu dapat dikatakan sebagai saling 

menganiaya dan dimana deliknya tidak ditemukan dalam KUHP. 

Jupe pada persidangannya  tahun 2011 sudah ditetapkan terlebih dahulu 

sebagai terdakwa oleh Mahkamah Agung, dan depe sebagai korban dari tindak 

pidana penganiayaan tersebut, lalu pada putusan dengan terdakwa depe tahun 

2014 oleh Mahkamah Agung diputuskan bahwa depe juga adalah seorang 

terdakwa dan jupe sebagai korbannya, seharusnya jika jupe telah terlebih dahulu 

mendapat putusan yang ingkrah atau memiliki kekuatan hukum yang tetap maka 

proses pengadilan dari depe tidak dapat memutusnya sebagai terdakwa karena 

bertentangan dengan asas nebis in idem. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka isu hukum yang diangkat 

dalam Skripsi ini adalah:  
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a. Kedudukan terdakwa dan korban tindak pidana penganiayaan dalam 

peradilan pidana di indonesia 

b. Apakah seorang yang diputus sebagai terdakwa sekaligus korban dalam 

suatu tindak pidana penganiayaan yang sama bertentangan dengan asas 

nebis in idem. 

1.3 Tujuan Penulisan 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: 

a. Menganalisis perbedaan kedudukan terdakwa dan korban dalam 

suatu proses persidangan pidana di Indonesia. 

b. menganalisis alasan terjadinya suatu putusan yang menyebabkan 

seseorang memiliki status sebagai terdakwa dan juga sebagai 

korban dalam proses persidangan pidana di Indonesia. 

1.4 Manfaat penulisan 

Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat baik kepada 

akedemisi hukum dalam rangka memperluas cakrawala pemikiran, serta 

memperkaya khazanah keilmuan yang dapat menambah pengalaman-pengalaman 

akademis dalam Hukum Pidana, khususnya tentang persoalan hukum acara pidana 

dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 

Secara praktikal, diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan 

masukan bagi  para praktisi terkait dengan topik skripsi ini yaitu kedudukan 

seseorang sebagai terdakwa dan korban dalam suatu tindak pidana yang sama.  
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Secara general, diharapkan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak yang berkepentingan baik para akademisi maupun para praktisi di 

Indonesia. 

 

1.5 Metode 

1.5.1 Tipe Penulisan 

Penulisan atau penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum 

(legal research) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum. Maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 

dihadapi.
3
 Dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap norma-norma hukum. 

Penulis berusaha mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. 

1.5.2 Pendekatan Masalah 

Pada penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Dengan 

menentukan pendekatan masalah yang akan dipakai dalam penulisan skripsi maka 

akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang 

sedang dicoba untuk dicari jawabanya. Pendekatan – pendekatan yang digunakan 

di dalam penulisan skripsi tentang ilmu hukum ada beberapa empat macam 

pendekatan yaitu pendekatan perundang - undangan (statute approach), 

pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), 

                                                            
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2005, h.35 
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pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach) .
4
 

Pada penulisan skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual 

(conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) 

Pendekatan yang pertama ialah pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani.
5
 Ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan 

erat dengan sistem peradilan Indonesia.  

Pendekatan kedua yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan 

konseptual, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum terutama hukum pidana, 

dengan mempelajari pandangan – pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum 

terutama hukum pidana maka akan menemukan ide – ide yang melahirkan konsep 

hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan 

dalam skripsi ini.
6
 Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji atau mendalami 

konsep terdakwa dan korban tindak pidana penganiayaan di dalam sistem 

peradilan pidana  

                                                            
4Ibid, h. 93 

5 Ibid, h. 93 

 
6 Ibid, h. 95 
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Pendekatan ketiga yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan 

kasus, 
7
 pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan 

pengadilan yang memiliki kekuatan yang tetap. 

 

1.5.3 Sumber Bahan Hukum 

Dalam skripsi ini penulis menggunakan 2 macam bahan hukum yaitu 

primer dan sekunder. Bahan  hukum primer dalam penelitian ini meliputi 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana 

yang berlaku di Indonesia. 

Karena metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan 

undang - undang (statute approach) maka sumber utama atau primer yang 

digunakan adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan judul serta 

rumusan masalah yang akan di bahas, antara lain yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (lembaran Negara Nomer. 76 tahun 1981, Tambahan 

Lembaran Negara Nomer 3258), 

2. Undang-undang No 1 Tahun 1946 (lembaran Negara Nomer. 127 

tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomer 1660), 

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002. 

Selain bahan hukum primer ada juga bahan hukum sekunder, bahan 

hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum 

                                                            
7  Ibid, h. 93 
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primer yang dalam skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan, dimana 

bahan hukum sekunder terdiri atas putusan-putusan Mahkamah Agung, pendapat 

para sarjana yang ada dalam buku literatur tentang hukum, khususnya hukum 

pidana, catatan kuliah, karya ilmiah, artikel dari media cetak maupun internet, 

kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

karya ilmiah para Sarjana, jurnal-jurnal ilmiah, terbitan (media massa maupun 

internet) harian atau berkala di bidang hukum, makalah-makalah seminar 

khususnya tentang konsep kekuatan Yurisprudensi dalam sistem peradilan pidana 

di Indonesia. 

1.6 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan 

(library research) yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum baik 

berbentuk primer maupun sekunder. 

Pada studi kepustakaan (library research) bahan hukum yang 

dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum yang memuat 

informasi tentang pokok bahasan penulis, melalui buku – buku literatur hukum 

terutama yang berkaitan dengan hukum acara pidana, bahan- bahan lain yang 

diperoleh selama perkulihan maupun yang diperoleh diluar perkuliahan seperti 

dari internet, serta peraturan perundang - undangan yang berlaku berkaitan dengan 

permasalahan yang akan di bahas. 

Selanjutnya bahan hukum tersebut dihubungkan satu sama lain yang 

bertujun untuk dapat membahas dan menyelesaikan permasalahan dari penulisan 

ini dan akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam 

penulisan ini. 
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Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis sehingga mendapatkan 

jawaban atas rumusan masalah, sehingga hasil pembahasan tersebut dapat 

dipertanggung jawabkan secara sistematika. 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur identifikasi serta 

inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Terhadap bahan-bahan 

hukum yang terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk 

melakukan penilaian bahan hukum sedasar dengan tema-tema analisis yang 

relevan dengan menggunakan catatan. 

Bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dengan kategorisasi sebagai 

pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Analisis terhadap bahan-bahan 

hukum dilakukan dengan analisa konseptual. Analisa konseptual dilakukan 

dengan metode pembahasan diskriptif analitik. Suatu analisis atau klasifikasi 

tanpa secara langsung berupaya untuk mengkonstruksikan atau menguji hipotesa 

atau teori, yang bermaksud untuk menelaah konsep-konsep hukum yang 

mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum 

yang berkaitan dengan kedudukan seseorang sebagai terdakwa dan korban dalam 

suatu tindak pidana yang sama ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan 

Sistematika skripsi ini terbagi dalam empat bab yang dalam setiap 

babnya terdiri dari sub bab yang menjelaskan bagian – bagian dari permasalahan 

dalam skripsi ini secara sistematis. 
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Bab I merupakan pendahuluan yang berupa pengantar secara keseluruhan 

dan garis besar dari skripsi ini, memberikan gambaran secara umum tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah,tujuan penulisan skripsi ini, manfaat 

penulisan skripsi dan metode penulisan skripsi ini. 

Bab II skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Kedudukan korban dan 

terdakwa dalam peradilan pidana di indonesia. 

Bab III skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah kedudukan 

seseorang sebagai terdakwa dan korban dalam suatu tindak pidana yang sama 

tidak bertentangan dengan asas nebis in idem. 

Bab IV adalah bab penutup, dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan 

dari keseluruhan permasalahan dalam bab II dan Bab III. Bab IV ini juga berisi 

mengenai saran mengenai kedudukan seseorang sebagai terdakwa dan korban 

dalam suatu tindak pidana penganiayaan yang sama serta mendapatkan terobosan 

penyelesaian akan permasalahan tersebut. 
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