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PENDAHULUAN 

Scjak dahulu kala, manusia senantiasa mengadakan hubungan nntnru sesamaaya 

(lnteraksi sosial) yang mcliputi dnlam segala bidang atau lapangnn seperti hubungan yang 

bcr<ifat kekerabatan. yang bersifat ekonomis. dan sebagainya. I !al ini merupakan 

rn}ataan karena antara manusia yang satu dengan manusin yang lniM)n adalnh saling 

membutuhkan. Dengan kata lain. manusia secara individual tidak akan bisa hidup sendiri 

cp.'IS dari individu atau kelompok lainnya. 

Sehubungan dengan hnl itu, maka dapat diasumsikan bahwa pada prinsipnya 

anusia itu mempunyai suatu kcinginan atau lujuan di dalam hidupnya terjalin interaksi 

'>osial. 

Akan tetapi, suatu kenyataan yang tidak terbantah lagi bnhwa dalam sejarah 

pcradaban kchidupan manusia. justru sangat sering Lerjadi adan) a perilaku dan perbuatan 

manusia yang bertentangan <lcngan kcinginan .iwu tuj" I i 'urn'� r�di P..-rhu:itan mana 

tertuju kepada sesamanya pula. Dan ini berlanjut hingga seh.urang, bahkan mungkin 

.;ampai detik ini. besok dan sctcrusnya. Adapun pcrbuatan-pcrbuman tcrsebut antara lain 

...:pcrti pencurian. pemerkosaan, penipuan, pembunuhan arau rnenghilangkan jiwa orang 

lain dan lain sebagainya yanr, tergolong sebagai perbuaran jahat (dclik) 

Kejahatan atau tindak pidana ini jelas merupakan perbuatan ) ang merugikan tata 

dudupan sosial. karena mcngganggu ketenangan dan kctcrtiban ba1k andivi<lual. 

a.elompok ataupun dalam tingkatan tertentu dapat menc iptakan suasana kehidupan 

onal suatu oegara tidak stabil. Oleh karenanya sctiap bcmuk kejahatan Lermasuk 

UJ3hatan cerhadap jiwa manusia haruslah dicegah dan ditindak secnra tegas. 
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Sccaru institusional atau kelembagaan. upaya-upaya )<mg dapat ditempuh dalam 

mencegah kcjahatan meliputi pcmbcntukan pcraturan pcrun<lang-undangan yung 

mcncakup sduruh pcraturan pidana maicril (KL HP). pcmbcntukan badan-badan pem:gal\ 

hukum (Pidana matcril) sepeni kcpolisian. l\cjaksaan. h<tkim Jan lrna!'ll hukum "ma 

lembaga pcma�yar.ikatan tempat mendi<lik dan membina nar.ip1dana. 

Dalnm undang-undang pidann matcril scmu�nya tclah d1mur lcnlang jcnis-jcnis 

J..cjahcuan bcscna unsur-unsur dari kcjahatan tcrsehut. jcnb piduna � ang dapat dikcnukun 

kepada orang yang melakukan kejnhatan terscbut. berapa lama atau bcrapa besar (dcn<la) 

pidana yang dij::nuhkan. dan hal-hal la inn) a. Proscs di dahun menjalankan atau 

mcmpertahankan hukum pi<lnna matcril terscbut ditunjang pula olch hukum acam pi1.l:tnu 

(pidana formil). yang menjadi pegangan bugi para penegak hukum. 

13ila suatu tindak pidana tclah tcrjadi. maka polisilah y :111g mula-mula hergcrak 

atau bckcqa 1.kngan mdakuknn �ny1dikan sampai pcnycruhan hcrkas pcrknra kcpada 

iaksa penunm1 umum. dan jaksa penuntut umum kemudian mcmprosesnya lagi hingga 

dilimpahk:m ke Pengadilan ncgeri. 

Dai<ll1l proses persidangan <l1 pcngadilan negeri yang mcnangani tindak pi<lana 

dtmaksud. maim yang berpcran besar adalnh hakim. Sesuai dcngan Undang-L ndang 

Republik lndtmcsia No. 4 Tnhun '.!004 tentang Kekuasaan Kch;1J..imo11 Pasal 31 Hakim 

aJalah pcjabat yiu1g melaJ..ukan kckuasmm kehakimun yang dintur dalam Undang

undang. Sebab hakimlah yang akan mcmeriksa dan memutuskan pidana yang nJ..;m 

d1J:ituhkan kepada pelaku dari kcjahatan 1ersebu1. Dan hak1m dalam ha! ini bebas dalam 

_ atuhbn pidana tcrhadap pdaku. tcrutnma dalam mcncntukan hcrapa lama pidana 

-,,. la�aJ.. sesuai dcngan pcrbuatan sir>claku lindak pidana. Kchchasnn hakim dalam hal 
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