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ABSTRAK

Nirmania Sari SHP 151881; Tinjauan yuridis pembunuhan terhadap warga desa
Kungkai oleh suku anak dalam menurut hukum positif dan hukum Islam
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis pembunuhan
terhadap warga desa Kungkai kecamatan Bangko kabupaten Merangin provinsi
Jambi oleh suku anak dalam menurut hukum positif dan hukum Islam. Skripsi ini
menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data yaitu
wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian ini adalah penyelesaian
kasus pembunuhan terhadap warga desa Kungkai oleh suku anak dalam di desa
Kungkai kecamatan Bangko kabupaten Merangin dilakukan dengan membuat
komitmen perdamaian bersama penyelesaian kasus secara adat antara warga desa
Kungkai dengan suku anak dalam yang dimediasi pemerintah Merangin dan unsur
terkait. Tinjauan yuridis pembunuhan terhadap warga desa Kungkai oleh suku
anak dalam menurut hukum positif maka pelaku sedianya dihukum penjara untuk
memperbaiki prilaku pelaku dan untuk menyadari bahwa bertindak atau
melakukan suatu perbuatan pidana dapat merugikan diri sendiri. Tinjauan yuridis
pembunuhan terhadap warga desa Kungkai oleh suku anak dalam menurut hukum
Islam sedianya diqhisas atau membayar diyat (denda).
Kata Kunci : Tinjauan yuridis, pembunuhan, hukum positif, hukum Islam.
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MOTTO

Artinya :
Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka
balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal didalamnya. Allah murka kepadanya
dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.
(An-Nisa‟ 93)
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PERSEMBAHAN

ِ ب ِْس ِم ه
اَّلل هالر ْ مح ِن هالر ِح ْ ِي
Ya Allah,
Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi
takdir ku, sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta
pengalaman bagiku, yang telah memberi warna warni kehidupanku. Kubersujud
dihadapan Mu, Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai
dipenghujung awal perjuanganku segala Puji bagi Mu Ya Allah,
Kupersembahkan karya tulis ini kepada ibunda tercinta Yuslidar
Dan Ayahanda Rusli yang selalu mengiringi Langkahku dengan doa dan kasih
sayang, terimakasih yang tak terhingga yang dapat ku ucapkan kepada mu Ibu
Yang selalu berdo’a untuk ku disetiap sholat dan sujud mu. Pengorbanan mu
yang begitu mulia semoga allah membalas budi dan jasa mu. Kepada Kakakkakak ku tersayang (Mas Adi , Maman Adi Guna, Yuslina) yang telah banyak
memberikan semangat untuk ku sehingga selesainya Karya Tulis ini,
Doa, Motivasi dan Ketulusan persaudaraan adalah bagian terindah dalam
hidup ini
Terima kasih untuk dosen pembimbing yang telah sempat mengorbankan waktu
nya untuk ku serta bimbingan nya selama ini,
Dan tidak lupa pula untuk kalian semua yang sering menanyakan kapan aku
sidang dan memberi semangat untuk ku agar cepat menyelesaikan studi ku,
Untuk kalian teman2 satu Jurusan Hukum Pidana Islam khususnya
angkatan 2015
Yang tidak mungkin di sebutin satu persatu (kalian selalu dalam ingatan).
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KATA PENGANTAR

ِ ب ِْس ِم ه
اَّلل هالر ْ مح ِن هالر ِح ْ ِي
Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat
Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan
petunjuk, kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
dengan baik.
Selanjutnya sholawat beserta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi
Muhammad SAW, dengan lafaz Allahummasholli ‘alasayyidina Muhammad,
wa’alaalisayyidina Muhammad.
Skripsi ini diberi judul “Tinjauan yuridis pembunuhan terhadap warga
desa Kungkai oleh suku anak dalam menurut hukum positif dan hukum Islam”
yang diajukan sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum Strata satu (S1) program studi Hukum Pidana Islam pada
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit
hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data
maupun dalam penyusunannya. Serta bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh
dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena
itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terimakasih kepada semua pihak
yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang
Terhormat:
1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. A. A. Miftah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS
Jambi.
3. Bapak H. Hermanto Harun, Lc.,M.HI.,Ph.D. selaku wakil Dekan I Bidang
Akademik dan Kelambagaan, Ibu Dr. Rahmi Hidayanti, S.Ag.,M.HI. selaku
Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ibu Dr.
Yuliatin, S.Ag.,M.HI. selaku wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Masalah penegakan hukum, baik secara in abstracto maupun secara in
con creto merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan
dari masyarakat. Kualitas penegak hukum yang dituntut saat ini bukan sekedar
kualitas

formal,

tetapi

terutama

kualitas

penegakan

hukum

secara

materiil/subtansial seperti terungkap dalam isu sentral yang di tuntut
masyarakat antara lain: (1) adanya perlindungan HAM (hak asasi manusia);
(2) tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antar
sesama; (3) tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan; (4) bersih
dari praktik “pavoritisme” (pilih kasih), KKN, dan mafia peradilan; (5)
terwujudnya kekuasaan kode etik/kode profesi; (6) adanya penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa.1
Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal
pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang
bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera bagi
pelaku dan menjadi peringatan keras bagi para calon pelaku tindak pidana
khususnya para pelaku pembunuhan. Hal ini memberikan wacana kepada para
penegak hukum, agar dapat menindak tegas para pelaku kejahatan.

1

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 19

1

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si
pelaku

sanggup

mempertanggungjawabkan

perbuatan

yang

telah

diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan,
oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas
"Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang
pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum
pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana
mempunyai kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan
pysikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan
adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan
dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena,
melakukan perbuatan pidana.
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika
melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah
ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang
terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbutan tersebut
melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka
hanya

orang

yang

mampu

bertanggungjawab

yang

dapat

diminta

pertanggungjawaban.
Salah satu kasus pidana yang menghebohkan dunia hukum di provinsi
Jambi dilakukan oleh suku anak dalam (SAD). Di Jambi dikenal beberapa
suku atau orang yakni suku Kubu, Bajau, Batin, Kerinci, Suku Penghulu,
Pindah, Melayu Jambi, pendatang dan orang asing. Dari penelitian tersebut,

maka suku kubu, Orang Batin dan Suku Kerinci dimasukkan ke dalam
golongan orang Melayu Tua, Sedangkan Suku Pindah, Suku Melayu Jambi
dan Suku Penghulu termasuk ke dalam Melayu Muda. Sementara itu ada pula
orang asing yang datang dan menetap di jambi, yang kebanyakan sudah
berstatus Warga Negara Indonesia. Tentang suku kubu pendapat yang
mengatakan bahwa sebelum ras Melayu menetap di Indonesia, mereka sudah
ada. suku kubu ini dikaitkan dengan suku bangsa Wedda dan Negrito, kedua
suku bangsa ini dapat bercampur sesamanya, dan hasil percampuran inilah
yang oleh para ahli antropologi disebut dengan istilah Weddoid. Suku bangsa
Weddoid ini mempunyai ciri-ciri rambut keriting, kulit sawo matang, badan
kecil, kepala sedang dan mata terletak agak ke dalam.
Ciri-ciri yang dimiliki dihubungkan orang dengan suku kubu yang
mendiami berbagai tempat di Jambi, yang menurut anggapan ada
kecocokannya. Jenis Kubu di daerah Jambi tidak satu macam, banyak dan
sulit menulusurinya secara tuntas, diperkirakan jumlah mereka sekitar 14000
orang yang tersebar di setiap kabupaten dalam Propinsi Jambi. Pendapat
tentang asal usul di atas bukan dapat diterima seluruhnya, namun terdapat
kesepakatan bahwa suku Kubu tergolong suku yang tua berdiam di daerah
Jambi. Ada 2 macam Kubu yaitu: 1) Kubu jinak dengan ciri-ciri memiliki
tempat tinggal/tetap, pandai bercocok tanam, memelihara binatang ternak,

memiliki alat angkutan sungai seperti perahu, memiliki alat untuk bertani
seperti beliung, 2) Kubu liar dengan ciri-ciri kebalikan dari kubu jinak.2
Suku anak dalam adalah suku terasing di wilayah provinsi Jambi yang
kehidupanya tidak menentap. Sukunya tersebar di beberapa kabupaten dalam
provinsi ini. Suku Kubu atau disebut juga suku anak dalam terdapat di daerah
kabupaten Batanghari, kabupaten Sarolangun, kabupaten Merangin, kabupaten
Bungo, kabupaten Tebo. Mereka berdomosili di daerah pedalaman dan masih
nomaden (berpindah-pindah) serta masih primitif.3
Ketidak pahaman sebagian masyarakat tentang adat-istiadat suku anak
dalam ini menyebabkan sering terjadi konflik, yang berujung salah satunya
terjadi pembunuhan terhadap warga desa Kungkai kecamatan Bangko
kabupaten Merangin seperti pada tahun 2015. Kasus bermula dari seorang
warga desa Kungkai menjadi korban pembunuhan dari sejumlah orang yang
berasal dari suku anak dalam berinisial AL disebabkan masalah ringan/sepele
yaitu perilaku „meludah‟ di depan suku anak dalam. Perilaku ini bagi suku
anak dalam adalah hal yang bersifat merendahkan atau menghina, meskipun
menurut warga desa Kungkai hal ini tidak dilakukan secara sengaja dan tidak
bermaksud demikian. Pembunuhan sendiri adalah kasus pidana dan pelakunya
bisa diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Oleh karena itu,
melalui kajian ini penulis bermaksud meneliti dari aspek hukum positif dan
hukum Islam, meskipun kasus ini di lapangan sudah selesai secara adat yang
dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten Merangin.
2

Anonim, Ungkapan Tradisional sebagai Sumber Informasi Kebudayaan Daerah Jambi,
(Jakarta: Depdikbud, 1986), hlm. 80.
3
Anonim, Geografi Budaya Daerah Jambi, (Jakarta: Depdikbud, 1983), hlm. 50.

Berdasarkan permasalahan ini, maka penulis ingin meneliti kajian
tersebut dalam bentuk skripsi berjudul: Tinjauan yuridis pembunuhan terhadap
warga desa kungkai oleh suku anak dalam menurut hukum positif dan hukum
Islam.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka penulis dapat
merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana penyelesaian kasus pembunuhan terhadap warga desa Kungkai
oleh suku anak dalam di desa Kungkai kecamatan Bangko kabupaten
Merangin?
2. Bagaimana tinjauan yuridis pembunuhan terhadap warga desa Kungkai
oleh Suku Anak Dalam menurut hukum positif?
3. Bagaimana tinjauan yuridis pembunuhan terhadap warga desa Kungkai
oleh suku anak dalam menurut hukum Islam?

C. Batasan Masalah
Batasan masalah ini penulis hanya membahas tentang tinjauan yuridis
tindakan pidana pembunuhan terhadap warga desa Kungkai oleh suku anak
dalam menurut hukum positif berdasarkan KUHP dari UU tentang SAD atau
hukum adat dalam menyelesaikan kasus tersebut dan bagaimana pula dari
aspek hukum Islam.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang
hendak dicapai oleh peneliti. Sedangkan tujuan itu sendiri merupakan
sejumlah keadaan yang ingin dicapai. Adapun yang akan dicapai dalam
penelitian ini adalah:
a. Ingin mengetahui penyelesaian kasus pembunuhan terhadap warga
desa Kungkai oleh suku anak dalam di desa Kungkai kecamatan
Bangko kabupaten Merangin.
b. Ingin mengetahui tinjauan yuridis pembunuhan terhadap warga desa
Kungkai oleh suku anak dalam menurut hukum positif.
c. Ingin mengetahui tinjauan yuridis pembunuhan terhadap warga desa
Kungkai oleh suku anak dalam menurut hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
Setelah penelitian ini dilakukan, maka kegunaan dari pada penelitian
ini adalah:
a. Secara akademik sebagai bahan masukan bagi penegak hukum
mengenai tinjauan yuridis pembunuhan terhadap warga desa Kungkai
oleh suku anak dalam menurut hukum positif dan hukum Islam.
b. Secara teoritis sebagai wahana untuk menambah wawasan dan
pengetahuan bagi penulis mengenai tinjauan yuridis pembunuhan
terhadap warga desa Kungkai oleh suku anak dalam menurut hukum
positif dan hukum Islam.

c. Secara praktis sebagai referensi dan sumbangan konseptual bagi
jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi Jambi.

E. Kerangka Teori
1. Teori Pidana
Teori pidana ini di bagi menjadi 3 yaitu:4 Teori absolut. Teori
absolut

(teori

retributif)

adalah

memandang

bahwa

pemidanaan

merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi
berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.
Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi
kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari
kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan
bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi
penderitaan.
Teori relatif. Teori relatif (deterrence) adalah teori ini memandang
pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi
sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat
menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai
sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.
Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud
atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat

4

Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung : PT. Rafika
Aditama, 2009), hlm. 22.

sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal,
selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

Teori gabungan. Teori gabungan (integratif) adalah menndasarkan
pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib
masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan
pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori
relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman
adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan
memperbaiki pribadi si penjahat.

2. Tindak Pidana
P.A.F. Lamintang menguraikan beberapa pengertian Straftbaar feit
dari para ahli yakni:
a. Pompe: Suatu pelanggaran norma terhadap hukum yang dengan
sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan
pidana terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib
hukum dan kepentingan umum.
b. Vos: “Suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-Undang diancam
dengan hukuman”.
c. Roeslan Saleh: Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan
sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga
disebut dengan tindak pidana. Menurut wujud aslinya atau sifatnya,
perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum,
dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau

menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat
yang diangap adil dan baik.
d. R. Tresna: “Peristiwa pidana adalah suatu rangkaian peristiwa atau
rangkaian perbuatan-perbuatan manusia yang bertentangan dengan
Undang-Undang atau perbuatan-perbuatan lainnya, perbuatan diadakan
tindakan penghukuman”.
e. Rusli Effendy: “Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan
diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan
tersebutuntuk itu ia disebut dengan peristiwa pidana atau tindak
pidana”.5
Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak
berdiri

sendiri,

itu

baru

bermakna

manakala

terdapat

pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan
tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat
dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban
pidana lahir dengan diteruskannya celaan (vewijbaarheid) yang objektif
terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku,
dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi
persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.6
Tinjauan awal yang dilakukan adalah menentukan apakah suatu
perbuatan seseorang itu melanggar hukum atau tidak sehingga dapat

5

Fikri, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi kasus Putusan
No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl) (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013),
hlm. 2-3.
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dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Dalam hal ini harus
dipastikan terlebih dahulu adanya unsur obyektif dari suatu tindak pidana.
Jika tidak diketemukan unsur melawan hukum maka tidak lagi diperlukan
pembuktian unsur kesalahannya. Tetapi jika terpenuhi unsur perbuatan
melanggar hukumnya, selanjutnya dilihat apakah ada kesalahan atau tidak
serta sejauh mana tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku sebagai dasar
untuk menyatakan dapat tidaknya seseorang memikul pertanggungjawaban
pidana atas perbuatannya itu.
Apabila dilihat pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno,
dikutip Fikri7, maka unsur-unsurnya ialah:
a. Unsur-unsur formil :
1) Perbuatan (manusia);
2) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
3) Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu;
4) Larangan itu dilanggar oleh manusia.

b. Unsur-unsur materil:
Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betulbetul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau
tak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan
Undang-Undang,

7

tetapi

tidak

bersifat

melawan

hukum

atau

Fikri, Analisis Yuridis, terhadap delik penganiayaan berencana (Studi kasus putusan
No.63/Pid.B/2012/PN.Dg1) (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2 Volume 1, Tahun 2013),
hlm. 3.

bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan
suatu tindak pidana.
Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan
dalam dua macam yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.
a. Unsur objektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar sisi si
pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur objektif itu adalah
unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakantindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. dikutip Fikri8. Unsur
objektif itu meliputi:
1) Perbuatan atau kelakuan manusia
2) Akibat yang menjadikan syarat mutlak atau delik
3) Unsur melawan hukum
4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
5) Unsur yang memberatkan tindak pidana
6) Unsur tambahan yang menetukan tindak pidana
b. Unsur Subjektif. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri
si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :
1) Kesengajaan (dolus). Hal ini terdapat, seperti dalam: melanggar
kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan
lain-lain.

8
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2) Kealpaan (culpa). Hal ini terdapat seperti dalam dirampas
kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), menyebabkan mati (Pasal 359
KUHP) dan lain-lain.
3) Niat (voornemen). Hal ini terdapat dalam percobaan (poging) –
Pasal 53 KUHP.
4) Maksud. Hal ini terdapat seperti dalam pencurian (Pasal 362
KUHP), penipuan (Pasal 372 KUHP) dan lain-lain.
5) Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade). Hal ini
terdapat seperti dalam pembunuhan dengan rencana (Pasal 340
KUHP).
6) Perasaan takut (vrees). Hal ini terdapat seperti dalam: membuang
anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal
341 KUHP) dan lain-lain.
3. Teori Pemberlakuan Hukum
Teori pemberlakuan hukum ini terbagi beberapa bentuk yaitu:9

a. Teori Berlaku Hukum Secara Filosofis. Keadilan menjadi bahan
pertimbangan, dimana keadilan merupakan tujuan dari pembuatan
hukum. Penyebab orang menaati hukum, yaitu: teori Kedaulatan
Tuhan; teori Perjanjian; teori Kedaulatan Negara; teori Kedaulatan
Hukum.
b. Teori Berlakunya Hukum Secara Sosiologis. Menurut ahli Sosiologis
dan Antropologi Budaya, “Sumber Hukum adalahseluruh masyarakat”,
9

Dikutip dari berbagai sumber, lihat Bobi Handoko, Penerapan Sanksi Pidana Adat
Terhadap Pelaku Zina di Wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten
Agam, (JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015), hlm. 4-6.

yang ditinjau melalui seluruh lembaga-lembaga sosial. Sehingga
diketahuilah apa yang pantas untuk menjadi hukum yang merupakan
kaidah yang dibuat oleh para penguasa masyarakat dan disertai sanksi
dalam berbagai lembaga-lembaga sosial.
c. Teori Berlakunya Hukum Secara Yuridis. Kualifikasi kaidah hukum
berasal dari pendapat umum, dimana pendapat ini timbul dari
peristiwa-peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang dapat
mempengaruhi dan menentukan sikap manusia. Akan tetapi sebelum
dapat berlaku umum di masyarakat maka penghargaan yuridis tentang
suatu peristiwa sosial tertentu harus diberi bentuk tertentu. Bentuk
tersebut merupakan apa yang disebut sumber hukum formil.
Pemberlakuan hukum digunakan untuk mewujudkan keadilan yang
maksimal mungkin dalam tatatertib masyarakat. Keadilan tidak sama
dengan persamaan, tetapi keseimbangan. Masyarakat Indonesia
cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa
termasuk sengketa yang bersifat pidana, hal mana yang ditentang oleh
keberadaan asas legalitas. Dalam masyarakat adat, penyelesaian
sengketa di dasarkan pada kesepakatan dan hasil rembuk, bukan
berdasarkan pada suatu kaidah tertulis.
d. Teori Receptie. Teori receptie ini dikembangkan oleh Cristian Snouck
Hugronje (1857-1936), dikenal luas sebagai salah satu seorang sarjana
yang menjadikan Islam sebagai satu disiplin tersendiri di Barat.
Cristian Snouck Hugronje mengatakan bahwa, Tidak semua bagian

dari hukum Agama diterima, diresepsi dalam hukum adat. Hanyalah
beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat dipengaruhi hukum
Agama (Islam) yaitu terutama bagian-bagian hidup manusia yang
sifatnya mesra yang berhubungan erat dengan kepercayaan dan hidup
bathin. Teori ini selanjutnya ditumbuh kembangkan oleh pakar hukum
adat Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933) dan Betrand Ter Haar
(1892-1941). Yang menyatakan bahwa teori reseptie berawal dari
kesimpulan yang menyatakan bahwa hukum Islam baru diakui dan
dilaksanakan sebagai hukum ketika hukum adat telah menerimanya.
Terpahami di sini bahwa hukum Islam berada di bawah hukum adat.
Oleh karena itu jika di dapati hukum Islam dipraktekan dalam
kehidupan masyarakat pada hakikatnya ia bukanlah hukum Islam
melainkan hukum adat. Teori ini dapat pula di padankan dengan
sebutan “teori penerimaan”.
e. Teori Penegakan Hukum. Penegakan hukum diartikan sebagai suatu
proses untuk mengujudkan keinginankeinginan hukum, yaitu pikiranpikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan
dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan- peraturan hukum yang
kemudian menjadi kenyataan. Penegakan hukum bukanlah sematamata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam
kenyataan di Indonesia kecenderungan demikian. Selain itu, ada
kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum
sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pendapat-pendapat

yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahankelemahan, apabila
pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim
tersebut menganggu kedamain di dalam pergaulan hidup. Penegakan
hukum pidana dapat di artikan sangat luas sekali, bukan hanya
tindakan represif sesudah terjadinya kejahatan dan ketika ada
prasangka terjadinya kejahatan, akan tetapi meliputi tindakan preventif
sebagai usaha untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan
dan menangkal kejahatan pada garis terendah. Masalah pokok
penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang
mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti
yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada
faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
1) Faktor Subtansi Hukum (Undang-undang);
2) Faktor Penegak hukum;
3) Faktor Sarana dan Fasilitas;
4) Faktor Masyarakat;
5) Faktor Kebudayaan.
4. Teori Pidana Islam
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam.
Sebagai lembaga hukum, ia mempunyai corak tersendiri yang bersumber
dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dan kebudayaan manusia.10
Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan
10

Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia, (Jakarta:
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oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum
yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum
yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).11
Teori Maqashid Al-Syari’ah. Maqashid artinya tujuan, arah terminal
terkahir, tempat yang dituju. Al-Syari’ah artinya menuju sumber air.
Dengan demikian, maqashid al-syari’ah berarti maksud dan tujuan
disyari‟atkannya

hukum

dalam

Islam.12

Menurut

al-Syathibi,

sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan
kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan itu ukurannya
mengacu kepada dokrin ushul fiqh dikenal istilah kulliyat al-kams
(universalitas yang lima) al-dharruriyah al-khams (lima macam
kepentingan vital) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.13
Hukum pidana Islam atau mengaju pada teori hukum Islam ini
dibagi menjadi 4 yaitu: hudud, qishas,diyat, ta‟zir. Ke 4 teori ini bisa
digunakan untuk menjerat pelaku pembunuhan. Hudud adalah bentuk
jama‟ dari kata hadd yang berarti mencegah. Disebut hudud karena
hukuman itu dapat mencegah terjadinya perbuatan yang mengakibatkan
jatuhnya hukuman. Adapun menurut syara‟, hudud adalah hukuman yang
terukur atas berbagai perbuatan tertentu, atau hukuman yang telah
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dipastikan bentuk dan ukurannya dalam syariat, baik hukuman itu karena
melanggar hak Allah maupun merugikan hak manusia.14
Qishas dalam arti bahasa adalah menyelusuri jejak. Selain itu qishas
dapat diartikan keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan menurut
istilah syara, Qishash adalah memberikan balasan yang kepada pelaku
sesuai dengan perbuatannya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh
pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka
hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.15
Diyat adalah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak
dilakukan pada hukum bunuh. Diyat sebagai ganti hukum bunuh yang
dimaafkan pada pembunuhan yang betul-betul sengaja.16 Pengertian diyat
sebagaimana dikutip dari Sayid Sabiq adalah harta benda yang wajib
ditunaikan karena tindakan kejahatan yang diberikan kepada korban
kajahatan atau walinya.17 Diyat diwajibkan dalam kasus pembunuhan
sengaja dimana kehormatan orang yang terbunuh lebih rendah dari pada
kehormatan pembunuh, seperti seorang laki-laki merdeka membunuh
hamba sahaya. Selain itu diyat diwajibkan atas pembunuh yang dibantu
oleh para Aqilahnya (saudara-saudara laki-laki dari pihak ayah), hal ini
bilamana pembunuh mempunyai saudara. Ini diwajibkan atas kasus
pembunuhan serupa
14
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kesalahan.18 Ta‟zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimahjarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara‟.19 Dengan kata
lain ta‟zir adalah hukuman yang bersaifat edukatif yang ditentukan oleh
hakim.20
5. Suku Anak Dalam
Negara Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan puau dihuni oleh
banyak suku (etnis) dengan aneka ragam budayannya. Pada beberapa
wilyah masih ditemukan kelompok-kelompok suku yang hidup terisiolir
dari pengaruh luar. Departemen Sosial Republik Indonesia menamakan
kelompok masyarakat terisolir itu sebagai masyarakat terasing. Melalui
Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia nomor 111 tahun 1999
tentang pembinaan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil maka
sejak tanggal 13 September 1999 istilah masyarakat terasing diganti
dengan nama Komunitas Adat Terpencil (KAT). Pada pasal 1 Kepres No.
111 tahun 1999, yang dimaksud dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
ialah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta
kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan sosial, ekonomi
maupun politik. Komunitas Adat Terpencil (KAT) mengandung ciri-ciri
sebagai berikut:
a. Berbentuk komunitas kecil, terutup dan homogen.
b. Pranata sosial bertumpu ada hubungan kekerabatan.
c. Pada umumnya terpencil secara geografi dan relatif sulit
dijangkau.
18
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d. Pada umumnya masih hidup dengn sistem ekonomi sub-sistem.
e. Peralatan dan teknologinya sederhana.
f. Ketergantungan kepada lingkungan hidup dan sumber daya alam
setempat relatif tinggi
g. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.21
Salah satu Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah Suku anak
Dalam yang berada di Provinsi Jambi. Suku Anak Dalam Jambi, sebelum
perang kemerdekaan R.I. disebut sebagai ”orang kubu”, mendiami
beberapa kampung dan hutan di dataran rendah Provinsi Jambi
(Kabupaten Batanghari, Sarolangu-Bangko dan Bungo-Tebo). Sebagian
masih hidup mengembara di dalam hutan dengan berburu dan menangkap
ikan. Sebagian lagi sudah boleh dikatakan menetap, karena telah mengenai
tradisi berhuma (ladang). Dengan adanya usaha-usaha dari masyarakat
untuk merubah pola, sudah banyak diantara mereka yang hidup menetap,
bergaul bersama masyarakat Indonesia lainnya di daerah Jambi ini.22
Sebagai salah satu bangsa dari sekian banyak suku-suku bangsa
Indonesa, mereka juga memiliki dan mewarisi adat-istiadat sendiri yang
mengatur tingkah laku dan perbuatan setiap anggotanya. Cara hidupnya
dan adat istiadatnya tersendiri itulah yang menggambarkan identitas
sebagai salah satu suku bangsa. Seperti juga halnya suku bangsa lain di
Indonesia, pada Suku Anak Dalam Jambi tampak adanya perbedaanperbedaan yang bersifat sangat lokal dari setiap kelompok atau daerah
lokasinya, walaupun mereka sebagai pendukung warisan budaya itu dan
21
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sama-sama penduduk asli di daerah provinsi Jambi. Perbedaan-perbedaan
itu tampak terutama dalam pemetaan berbagai upacara adat yang harus
mereka laksanakan.23 Berikut identifikasi unsur-unsur budaya asli yang
masih bertahan dan tidak dipertahankan lagi antara lain adalah:

No
1
2
3
4
5

6

7

Tabel 1.1
Unsur-Unsur Budaya Asli Suku Anak Dalam24
Unsur kebudayaan Asli
Budaya Baru
Masih bertahan
Ditinggalkan
Upacara Basale
Melangun
Upacara Mandi
Upacara
Nikah cara Islam
Keaik
Pernikahan
Upacra membuka
Upacara Kematian Penguburan mayat
hutan (merawas)
cara Islam
Upacara Panen Padi Makanan
Pola hidup menetap
Tradisional
Upacara ngulu
Pakaian
Mengenal usaha tani
tahuan (makan
Tradisional
bersama )
Upacara panjat madu Berburu,
Memelihara ternak
sialang
mengumpul &
meramu
Fa‟al (pertemuan
Kepercayaan
Menanam palawija
baik dan buruk)
dan sayuran

Penangan Komunitas Adat Terpncil (KAT) di Provinsi Jambi yang
dimulai sejak tahun 1954 yang dapat dibedakan dalam beberapa pase
perkembangan. Fase pertama ahun 1954-1967, kegiatan hanya meliputi bidang
riset dalam status pilot projek di lokasi Senami Kabupaten Batanghari dan
Tanjung di Kabupaten Sarolangun Bangko. Fase kedua tahun 1967-1972,
kegiatan hanya dilakukan dalam bentuk Pusat Operasional Sementara (POS)
23

Ibid hlm. i-ii.

24

Facharuddin Saudagar, Pemberdayaan Model Entry Point Komunitas Adat Terpencil
(KAT) di provinsi Jambi, hlm.22.

dengan kegiatan pokoknya mengadakan inventarisasi dan motivasi. Fase
ketiga tahun 1972-1995 kegiatan pembinaan melalui poyek PKMT dengan
pendekatan permukiman ex-situ. Fase keempat tahun 1995 hingga 1999,
kegiatan pembinaan dengan pendekatan in-situ. Fase keenam sejak tahun 1999
hingga sekarang mulai melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat.25
Sebagai dampak adanya kebijakan dan pendekatan seperti tersebut di atas
maka sebagian Komunitas Adat Terpencil (KAT) belum mampu melepaskan
dirinya dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbatasan sebagai akibat dari
lokasi mereka terisolir. Sedangkan permasalahan yang berkaitan dengan
pembedayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yakni Suku Anak Dalam
provinsi Jambi belum tuntas. Permasalahan tersebut antara lain adalah sebagai
berikut:
a. Sumber daya manusia sangat rendah, buta aksara.
b. Hampir keseluruhan anak usia sekolah dalam kondisi buta huruf.
c. Lokasi pemukiman sulit dijangkau transportasi dan belum
mempunyai fasilitas umum.
d. Kondisi sosial ekonomi adalah miskin total.
e. Pendekatan pembinaan telah ada, namun masih belum menyentuh
aspek mendasar.
f. Peran masyarakat dan LSM yang belum nampak dalam kegiatan
pemberdayaan.
g. Sebagian telah hidup menetap di dalam pondok kecil terbuat dari
kayu dan daun, dan sebagian lagi masih hidup mengembara di
dalam hutan.
h. Sebagai akibat dari penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979
maka kawasan hutan-tanah ulayat semakin menyempit karena
berpindah tangah pada pengusaha HPH, HTI dan lahan transmigrasi.
i. Mereka yang hidup di sekitar hutan (hutan sisa) kebanyakan belum
disentuh oleh program pemberdayaan masyarakat.
j. Hidup mereka berpencar dalam kelompok kecil yang sulit dijangkau
oleh pelayanan sosial.
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k. Sebagian besar hidup di dalam pondok-pondok kecil dari atap
daunan dan sebagian kecil atas seng bekas atau atap plastik.
l. Sebagian besar telah kehilangan kepemimpinan non formal dan
pimpinan yang ada tidak mampu lagi menghadapi permasalahan
yang terjadi.
m. Sebagai penganut ajaran Islam mereka belum mengenal syariat
Islam secara benar, tidak ada sarana ibadah, dan kegiatan
keagamaan lainnya.
n. Kondisi kesehatan yang buruk dan terjangkit oleh penyakt kurang
gizi, cacing, kurap, mata, panau, kadas, pernafasan, borok, batuk,
dan lain-lain.
o. Di lokasi permukiman KAT tidak ada sarana kesehatan, tidak ada
sarana pendidikan, tidak ada air bersih, tidak ada balai adat, tidak
ada pasar, dan tidak ada pusat informasi umum.
p. Sumber mata pencaharian utama, seperti ikan sering terkena racun
sehingga ikan-ikannya sering mati.26
Hingga kini setelah bergantinya Orde Baru dengan Orde Reformasi
sebagian besar permasalah tersebut di atas belumah tuntas. Bahkan muncul
permasalahan baru sebagai akibat interaksi sosial dengan penduduk desa
terdekat seperti masalah tanah dan kebun. Rumitnya permasalahan di sekitar
kehiduan sosial Suku Anak Dalam telah mendorong para ahli ilmu sosial
untuk menemukan paradigma baru dalam pemberdayaan Komunitas Adat
Terpencil (KAT) khususnya suku anak dalam di provinsi Jambi. Paradigma
(model) pemberdayaan diperlukan dan hendaknya sesuai dengan potensi
sumber daya, lingkungan fisik, daya dukung lingkungan dan potensi budaya
masyarakat lokal.27 Salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi suku
anak dalam (SAD) saat ini adalah kebutuhan mereka terhadap pendidikan, di
samping perbaikan ekonomi dan kesehatan. Untuk itu, layanan pendidikan
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seperti program pendidikan kesetaraan paket A sudah seharusnya diberikan
kepada suku anak dalam (SAD) di berbagai daerah di Provinsi Jambi.
F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu
(peneliti-penelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek
fokus/tema yang diteliti. Di bawah ini adalah penelitian-penelitian yang
memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu:
Pertama, Agung Pranowo dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta tahun 2010 menulis skripsi berjudul: Perbandingan tindak
pidana pembunuhan antara kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
dengan hukum Islam. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya memberikan ancaman
terhadap pelaku pembunuhan yang berupa sanksi pidana penjara selama waktu
tertentu dan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana. Sedangkan
menurut hukum Islam, sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan dapat
berupa hukuman qishas, diat, dan ta‟zir. Sumber hukum Islam dalam hal ini
adalah Al-Qur‟an, Hadist dan Ijma‟. Tindak pidana pembunuhan yang
dilakukan sengan sengaja dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua Bab XIX
Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Sedangkan dalam tindak pidana
pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja diatur dalam Buku Kedua
Bab XIX Pasal 359 KUHP.28
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Agung Pranomo skripsi berjudul: Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Antara Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam. Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta Tahun 2010.

Kedua, Andi Dedy Herfiawan dari Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar tahun 2013 menulis skripsi berjudul: Tinjauan yuridis
tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama
(studi kasus putusan nomor 212/PID.B/2011/PN.Pinrang). Dari penelitian
yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, (1). Di Putusan
No. 212/PID.B/2011/PN.Pinrang, Jaksa Penuntut Umum menggunakan 5
(lima) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih
Subsidair Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih
Subsidair Lagi Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan Lebih-Lebih Subsidair
Lagi Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Diantara
unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang
terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling
mencocoki. Menurut penulis, penerapan hukum materil dalam kasus ini sudah
sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. (2). Dalam putusan
No. 212/PID.B/2011/PN.Pinrang. proses pengambilan keputusan yang
dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan
hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena
berdasarkan dua alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis
ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan
terdakwa beserta barangbukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan faktafakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan

perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya
terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan
niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan
cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya
alasan penghapusan pidana.29
Ketiga, Achmad Imam Lahaya dengan skripsi berjudul Tinjauan yuridis
terhadap penyertaan tindak pidana pembunuhan (Studi kasus). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam Putusan
Nomor

1209

K/PID/2012

Jo.Nomor

97/PID/2012/PT.MKS

Jo

Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO serta mengetahui pertimbangan hakim terhadap
Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo
Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO. Penelitian ini dilaksanakan di Jeneponto,
Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam
skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Jeneponto. Dengan berdasarkan data, baik
yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan hakim,
maupun mempelajari data yang diperoleh melalui penelitian normatif yakni
penelusuran berkas/dokumen,buku serta hasil membaca literatur yang
berkaitan dengan masalah yang dibahas.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Penerapan hukum pidana
materil terhadap kasus dalam Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor
97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO. kurang tepat. Hakim
29

Andi Dedy Herfiawan skripsi berjudul: Tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan
berencana yang dilakukan secara bersama-sama (Studi kasus Putusan Nomor
212/PID.B/2011/PN.Pinrang. Fakultas Hukum Universitas Hasannuddin Makassar tahun 2013.

tidak memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum dalam
tuntutannya menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo.
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Percobaan
Pembunuhan Berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair 2) Pertimbangan hakim dalam Putusan
Nomor

1209

K/PID/2012

Jo.Nomor

97/PID/2012/PT.MKS

Jo

Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO juga kurang tepat. Beberapa pertimbangan
Hakim yang keliru sehingga memutus para terdakwa hanya melakukan tindak
pidana pembunuhan secara bersama-sama dan percobaan tindak pidana
pembunuhan secara bersama-sama.30
Berdasarkan tiga penelitian, maka penulis mendapati ada kesamaan
pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana, hanya saja
tidak sama mengenai tinjauan yuridis pembunuhan terhadap warga desa
Kungkai oleh suku anak dalam menurut hukum positif dan hukum Islam.
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BAB II
METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di desa Kungkai kecamatan Bangko kabupaten
Merangin. Alasan pemilihan lokasi ini karena masih ada permasalahan
tinjauan yuridis empiris pembunuhan terhadap warga Desa Kungkai oleh suku
anak dalam menurut hukum positif dan hukum Islam, permasalahan ini belum
pernah diteliti di lokasi yang sama dan kemudahan akses data dari lokasi
penelitian, waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 4 Januari s/d 07
Februari 2019.

B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat empiris,
dengan menggunakan pendekatan lapangan dalam bentuk studi kasus (case
approach) yang nanti dilakukan analisis berdasarkan undang-undang (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian yang
dimaksud adalah studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan
perhatian pada suatu kasus tertentu dengan menggunakan individu atau
kelompok sebagai bahan studinya. Penggunaan penelitian studi kasus ini
biasanya difokuskan untuk menggali dan mengumpulkan data yang lebih
dalam terhadap obyek yang diteliti untuk dapat menjawab permasalahan yang
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sedang terjadi. Sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian bersifat deskriptif
dan eksploratif.31
Penelitian ini merupakan penelitian mengenai tinjauan yuridis empiris
mengenai pembunuhan terhadap warga desa Kungkai oleh suku anak dalam
menurut hukum positif dan hukum Islam dan pendekatan yang akan
digunakan adalah pendekatan deskriftif kualitatif dalam bentuk yuridis
empiris.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
sumbernya dilapangan.32 Data primer dari penelitian ini adalah data
yang berkenaan dengan tinjauan yuridis pembunuhan terhadap warga
Desa Kungkai oleh Suku Anak Dalam menurut hukum positif dan
hukum Islam yang diambil melalui wawancara dan dokumentasi.
b. Data Sekunder
Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber
lain sebagai pendukung data primer yang dipandang berkaitan dengan
pokok kajian yang diteliti. Data skunder bersumber dari dokumendokumen, baik berupa dokumen resmi dari Pemerintah Kabupaten
Merangin dan Desa Kungka maupun bahan perpustakaan lainya.
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Zainal A. Hasibuan, Metode Penelitian, (Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas
Indonesia, 2007), hlm. 81.
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Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi, (Jambi: Fakultas Syariah UIN
STS Jambi dan Syariah Press, 2012), hlm. 299.

2. Sumber Data
Penelitian ini adalah penelitian

lapangan pendekatan deskriftif

kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari informaninforman dari hasil wawancara dan dokumentasi yang ada di lapangan.
D. Unit Analisis
Unit analisis dalam kajian ini adalah kepala desa Kungkai, kapolsek
bangko dan tokoh adat yang diambil dengan melakukan upaya menetapkan
informan kunci (key informan) adalah kepala desa Kungkai, sedangkan aparat
lainnya sebagai informan tambahan. Subjek dalam penelitian ini sebagian
didatangi dan diwawancarai, Hal ini dilakukan untuk penyesuaian informasi
atau data yang diperoleh melalui wawancara dengan data yang diperoleh
melalui observasi melalui teknik triangulasi, sehingga data atau informasi
sampai pada titik jenuh.
E. Instrumen Pengumpulan Data
1. Wawancara
“Wawancara adalah sebuah dialog yang dilaksanakan oleh
pewawancara

untuk

memperoleh

informasi

dari

terwawancara.”33

Wawancara ini dilakukan untuk memahami informasi secara detail dan
mendalam dari informan sehubungan dengan fokus masalah yang diteliti.
Melalui wawancara ini diharapkan adanya respon dan opini subjek
penelitian yang berkaitan dengan tinjauan yuridis pembunuhan terhadap
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 155.

warga desa Kungkai oleh suku anak dalam menurut hukum positif dan
hukum Islam.
2. Dokumentasi
“Dokumentasi sebagai cara mencari data mengurai hal-hal atau
variabel-variabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat khabar,
majalah, notulen rapat, prasasti, legger, agenda dan sebagainya.”34 Metode
dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi non manusia,
sumber informasi (data) non manusia ini berupa catatan-catatan, dan arsiparsip yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Metode ini digunakan
untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.
Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang
diperoleh melalui hasil wawancara mendalam. Dokumentasi penulis
gunakan sebagai intrumen utama untuk memperoleh semua data-data yang
berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian, seperti:
1) Historis dan geografis.
2) Struktur organisasi.
3) Keadaan personil dan anggota.
F. Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis
data mengalir, yang menurut Miles dan Huberman yang pada Prinsipnya
kegiatan analisis data ini dilakukan sepanjang kegiatan penelitian (during data
collection), dan kegiatan yang paling inti mencakup:
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1. Reduksi Data
“Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan,
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi datadata kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.”35
Masalah masalah tinjauan yuridis pembunuhan terhadap warga desa
Kungkai oleh Suku Anak Dalam menurut hukum positif dan hukum Islam
diambil melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu
dan mengorganisasikan data tersebut sehingga bisa disajikan.
2. Penyajian Data
“Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memungkinkan
peneliti melakukan penarikan kesimpulan.”36 Penyajian data mengenai
masalah tinjauan yuridis pembunuhan terhadap warga desa Kungkai oleh
Suku Anak Dalam menurut hukum positif dan hukum Islam yang telah
direduksi melalui bab-bab yang sudah tersedia.
3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan
Penarikan

kesimpulan

sebagian

dan

suatu

kegiatan

dari

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama
penelitian berlangsung.”37 Kesimpulan ini dapat dibuat setelah seluruh
data dianalisis mengenai tinjauan yuridis pembunuhan terhadap warga
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desa Kungkai oleh Suku Anak Dalam menurut hukum positif dan hukum
Islam.
G. Sistematika Penulisan
Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab, antara babnya ada yang
terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahanpermasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub bab dengan
bab yang berikutnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih
terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan
sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:
Bab pertama:

merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang
masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan
kegunaaan penelitian, kerangka teori tinjauan pustaka.

Bab kedua:

berisikan tentang metode penelitian, lokasi dan waktu
penelitin, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, unit
analis, instrumen pengumpulan data, teknis analisis data,
sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

Bab ketiga:

menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian,
sejarah, letak geografis, jumlah penduduk, keadaan sosial,
kondisi pemerintahan desa.

Bab keempat:

Berisi pembahasan hasil penelitian, penyelesaian kasus
pembunuhan terhadap warga desa Kungkai oleh suku anak
dalam di desa Kungkai, mengenai tinjauan yuridis

pembunuhan terhadap warga Desa Kungkai oleh Suku Anak
Dalam menurut hukum positif dan hukum Islam.
Bab kelima:

Bab ini akan diuraikan kesimpulan dari bab-bab terdahulu
dari

kesimpulan

yang

diperoleh

tersebut

penulis

memberikan saran sebagai refleksi bagi semua pihak baik
yang terlibat langsung maupun tidak langsung mengenai
penelitian ini.
H. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama enam bulan. Penelitian dilakukan
dengan pembuatan proposal, kemudian dilanjutnya dengan perbaikan hasil
seminar proposal skripsi. Setelah pengesahan judul dan izin riset, maka
penulis mengadakan pengumpulan data, verifikasi dan analisis data dalam
waktu yang berurutan. Hasilnya penulis melakukan konsultasi dengan
pembimbing sebelum diajukan kepada sidang munaqasah. Adapun jadwal
kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jadwal Penelitian
Bulan
No Kegiatan

November
Desember
Januari
Februari
2018
2019
2019
2019
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

1.

x x

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Pembuatan
Proposal
Seminar
dan
Perbaikan
Hasil Seminar
Pengumpulan
Data, Verifikasi
dan
Analisa
Data
Membuat
Laporan
Penelitan/Draf
Skripsi
Konsultasi
pembimbing
Perbaikan

Maret
April
2019
2019
2 3 4 5 1 2 3 4 5

x x

Penggandaan
Laporan

Catatan: Jadwal Berubah Sesuai Waktu

x x x x X x

x x x x x

x x x x

x x

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah
Bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang–Undang Nomor 22
Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya
disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas–batas
wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di
Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam

Undang–Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam
pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran
dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di
Kabupaten/Kota,

maka

sebuah

desa

diharuskan

menyelenggarakan

administrasi desa secara bertanggung jawab dan adil.38
Sebelum menjadi desa devinitif, Desa Kungkai dipimpin oleh seorang
rio bernama Pateh. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945,
gelar tersebut masih digunakan, berakhir gelar rio tersebut pada tahun 1984.
38
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Selanjutnya Desa Kungkai dimekarkan menjadi dua yaitu Desa Kungkai dan
Desa Simpang Kungkai. Dari hal tersebut berganti dengan gelar kepala desa,
yang dipimpin oleh pertama sekali adalah M. Diyah dair tahun 1984-1989 dan
kepala Desa Simpang Kungkai dipimpin oleh Abu Nawas. Setelah itu kata
kepala desa dipakai secara nasional. Dalam setelah 1989 kungkai kembali atu
desa yang dipimpin pertama oleh Syarifuddin tahun 1989 sampai dengan
1994.
Pada awalnya semua kegiatan desa dipimpin oleh kepala desa, namh
setelah jumlah penduduk yang berkembang, maka dibentuk dusun-dusun
untuk memudahkan kegiatan desa. Maka desa kungkai dibagi kepada 7 dusun
yaitu Dusun Kincir, Dusun Jelmu, Dusun Tengah, Dusun Sawah, Dusun Bukit
Kelembu, Dusun Simpang Kungkai dan Dusun Kebun Nanas. Dusun tersebut
dikepalai kepala dusun.39

B. Letak Geografis
Keadaan iklim Desa Kungkai termasuk kategori beriklim sedang,
dikatakan demikian karena pada siang harinya tidak telalu panas dan pada
malam harinya tidak terlalu dingin. Sementara itu, tidak jauh berbeda dengan
daerah tropis lainnya di Propinsi Jambi, maka keadaan musim di Desa
Kungkai hampir sama yakni mengalami dua musim yaitu musim panas dan
musim hujan. Kalau dilihat dari sinar matahari, biasanya terjadi pada bulan
Juni sampai bulan Agustus yang merupakan bulan-bulan yang relatif kering
dimana penyinarannya lebih tinggi dari pada bulan Oktober sampai yang
39
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relatif basah. Bagi masyarakat, penyinaran matahari digunakan keperluan
rumah tangga seperti untuk mengeringkan pakaian dan lain-lain sebagainya.
Desa Kungkai memiliki batas - batas wilayah sebagai berikut:
1. Sebelah Utara dengan : Desa Salam Buku
2. Sebelah Selatan dengan : Desa Sungai Putih
3. Sebelah Timur dengan : Desa Sungai Kapas
4. Sebelah Barat dengan

: Desa Pulau Rengas.40

Keadaan Topografi Desa Kungkai dilihat secara umum merupakan
daerah dataran dan hanya sebagian kecil yang bertopografi miring atau daerah
perbukitan. Potensi lahan yang seperti itu dimanfaatkan masyarakat untuk
areal perkebunan yakni karet dan sawit. Kendati demikian, beberap lahan di
Desa Kungkai juga dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai lahan pertanian.
Orbitas/jarak antar ibu kota adalah:
Tabel 3.1
Orbitasi/Jarak Desa Kungkai Ke Ibukota41
Jarak Tempuh/KM
Waktu Tempuh
Jarak (KM)
Kecamatan

3 KM

10 Menit

Kabupaten

6 KM

15 Menit

280 KM

6 Jambi

Provinsi

40
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C. Jumlah Penduduk
Untuk penduduk yang menghuni di Desa Kungkai ini adalah
merupakan penduduk yang menetap dan sudah puluhan tahun serta awalnya
pada penduduk pendatang dan menjadi daerah tetap para penduduk tersebut.
Jumlah penduduk Desa Kungkai adalah 3.345 Jiwa dengan jumlah Kepala
Keluarga 935 KK. Berikut ini adalah jumlah penduduk Desa Kungkai:

Laki-Laki

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Desa Kungkai42
Perempuan
Jumlah Total

1.836 Jiwa

1.678 Jiwa

3.514 Jiwa

Jumlah KK
1102 KK

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk
terhadap luas daerah. Kepadatan penduduk dinyatakan dengan satuan 43
jiwa/Km. Dengan demikian, bila dibandingkan luas wilayah dengan jumlah
penduduk maka kepadatan penduduk Desa Kungkai sangat longgar/tidak
padat.
D. Keadaan Sosial
1. Sumber Daya Manusia
Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan
kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan
sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan
manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu
pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat
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ini SDM di Desa Kungkai cukup baik dibandingkan pada masa-masa
sebelumnya.43
2. Pendidikan
Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat
kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya.
Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat
kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya
ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya
lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program
pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi
pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistimatika
pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang
lebih maju.
Di Desa Kungkai pada awal-awalnya banyak masyarakat yang tidak
bersekolah. Hingga akhirnya berdirilah sekolah dasar di desa dan itu ikut
mendorong kemauan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya.
Namun sayangnya, tingkat pendidikan masyarakat pada masa itu masih
setingkat SD. Keberadaan lembaga pendidikan ini ikut juga mendongkrak
tingkat pendidikan masyarakat desa Kungkai. diarahkan langsung untuk
melanjutkan sekolah ke SMP/MTS, dan SMA/MA/ SMK.44
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3. Kesehatan
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Kungkai antara
lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status
kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator
kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka
kematian bayi, angka dan status anak gizi buruk.hal ini juga di dukung
adanya fasiltas 1 buah puskesmas dan 4 buah Posyandu.
4. Kehidupan Beragama
Penduduk Desa Kungkai 100% memeluk agama Islam. Dalam
kehidupan

beragama

kesadaran

melaksanakan

ibadah

keagamaan

khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik.
5. Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Wanita dan anak merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan
pembangunan dan keberhasilan pembangunan Desa Kungkai. Masih
tertinggalnya peran perempuan dan kualitas hidup perempuan dan anak di
berbagai bidang pembangunan antara lain ditandai belum optimalnya
partisipasi kaum perempuan dan pemuda dalam pembangunan, hal itu
terlihat dari prestasi pemuda dalam bidang seni budaya dan olah raga
masih sangat rendah.
6. Budaya
Pada bidang budaya ini masyarakat desa Kungkai menjaga dan
menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat

yang diwarisi oleh para

leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearipan
lokal pada setiap prosesi pernikahan, khitanan, serta prosesi adat lainnya 45
Etnis yang mendiami desa Kungkai paling banyak adalah suku
Melayu dan suku minoritas lainnya tidak banyak. Penduduk yang menetap
di desa Kungkai dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup saling
berdampingan dan saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya.
Dalam pergaulan sehari-hari mereka masih memperhatikan adat-istiadat.
Adat-istiadat merupakan pedoman yang dipegang teguh oleh orang tua dan
anak di desa Kungkai. Di sisi lain masyarakat desa Kungkai juga memiliki
jiwa sosial yang baik. Untuk menjaga kesehatan dan kebersihan
lingkungan, pada waktu-waktu tertentu warga desa Kungkai selalu
mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan, parit dan sarana umum
lainnya yang terdapat di desa Kungkai. Pemuda dan orang tua membaur
menjadi satu bekerja membersihkan lingkungan tempat mereka hidup dan
tinggal di sana, tepatnya di desa Kungkai. Sifat gotong royong juga
ditampakkan oleh masyarakat desa Kungkai dalam berbagai hal, seperti
dalam kegiatan pesta pernikahan dimana di antara masyarakat saling bantu
membantu dalam kegiatan tersebut.46
Penduduk yang berdomisili di Desa Kungkai mempunyai suatu tata
cara dan aturan-aturan, dalam hal ini adalah berupa adat yang sudah
dijalani sejak lama. Tata cara atau aturan tersebut itulah yang dinamakan
adat-istiadat yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Adapun ciri-ciri
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adat-istiadat yang ada dalam masyarakat di desa Kungkai adalah, karena
mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, untuk segala adat dan
aturan yang dilakukan dalam masyarakat ini bersendikan Islam dan
keagamaan. Kegiatan keagamaan yang menjadi tradisi bagi masyarakat
desa Kungkai antara lain seperti pelaksanaan dalam acara-acara
perkawinan, pernikahan, pembacaan do‟a selamat, pencukuran, akikah
maupun mengkhitankan anak. Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa
masyarakat desa Kungkai pada hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri,
Idul Adha mereka saling kunjung-mengunjungi, dan tak lupa juga mereka
selalu membantu saudara mereka yang tertimpa musibah. Dengan sedikit
menyisihkan rizki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak
menerimanya. Terutama untuk anak-anak yatim piatu, janda-janda tua
yang ada di desa Kungkai. Biasanya pemberian sedekah ini dilakukan pada
bulan Ramadhan dan menjelang hari Raya Idul Fitri. Bentuk pertolongan
yang mereka berikan berupa materi, uang, tenaga, dan nasehat yang baik,
itu semuanya diberikan dengan ikhlas tanpa ada rasa pamrih.47
7. Politik
Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1999 telah memberikan
peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah
proses konsolidasi demokrasi. Kemajuan demokrasi telah dimamfaatkan
oleh masyarakat untuk menggunakan hak demokrasinya antara lain
dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk
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menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum, hal tersebut
dapat dilihat angka partisipasi masyarakat pada tabel berikut.
8. Keadaan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Kungkai secara umum juga
mengalami peningkatan, sebagian besar penduduk bermata pencaharian
sebagai petani karet dan sawit. Beberapa lainnya sebagai buruh tani.
Tukang, pedagang dan sebagian kecilnya lagi adalah PNS.48
E. Kondisi Pemerintahan Desa
Desa Kungkai dipimpin oleh seorang kepala desa. Berjalan atau
tidaknya suatu pemerintah desa sangat bergantung pada kemampuan, kemauan
dan kecakapan dari pemimpinnya. Sebagaimana pada umumnya, masyarakat
desa belum begitu maju, sehingga kepala desa serta aparat desa lainnya harus
berkerja keras memajukan desa tersebut. Oleh karena itu, untuk kelancaran
tugas pemerintah sehari-hari, maka kepala desa dibantu oleh sekretaris desa
dan tiga orang kepala urusan (kaur). Struktur organisasi adalah suatu susunan
pemerintahan di desa. Dengan adanya struktur organisasi tersebut, maka akan
terlihat tugas masing-masing anggota untuk mengetahui bentuk struktur
organisasi pemerintahan Desa Kungkai dapat dilihat pada lampiran.
Susunan struktur organisasi pada suatu desa berarti merupakan suatu
kegiatan atau ikatan yang mempertemukan antara program kegiatan-kegiatan
dalam desa tersebut, di samping itu juga mempermudah pencapaian tujuan
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program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun tugas atau
fungsi masing-masing bidang tersebut adalah sebagai berikut:
a.

Kepala desa bertugas untuk memimpin desa secara keseluruhan dalam
memantau segala kegiatan dalam desa.

b. Sekretaris desa adalah staf yang membantu kepala desa dalam
menjalankan tugas-tugasnya yang berupa hak, wewenang dan kewajiban
sebagai pimpinan desa terutama dalam bidang administrasi desa.
c. BPD adalah menampung aspirasi masyarakat, membuat peraturan desa
bersama pemerintah, mengontrol pemerintahan desa, mengusulkan kepada
bupati untuk memberhentikan kades jika kades bersalah.
d. Kaur merupakan staf desa yang bertugas masing-masing sesuai dengan
bidangnya.
e. Kadus atau kepala dusun merupakan unsur pelaksanaan tugas kepala desa
dengan wilayah kerja tertentu dalam membantu melaksanakan tugas-ugas
kepala desa di wilayah masing-masing.
f. Ketua RT merupakan unsur pelaksanaan tugas kepala dusun dengan
wilayah kerja tertentu dalam membantu kadus.49
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Penyelesaian Kasus Pembunuhan Terhadap Warga Desa Kungkai oleh
Suku Anak Dalam di Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten
Merangin
Bentrok berdarah terjadi di provinsi Jambi, tepatnya di desa Kungkai,
kecamatan Bangko, kabupaten Merangin pada Selasa sore 15 Desember 2015
sekitar pukul 16.00 WIB. Bentrokan ini melibatkan 2 kelompok, yakni warga
biasa dengan kelompok suku anak dalam (sad) yang tinggal di desa Kungkai.
Ratusan warga desa Kungkai, kecamatan Bangko, kabupaten Merangin
terlibat bentrok dengan warga suku anak dalam (SAD). Dalam bentrok ini,
satu warga desa Kungkai meninggal dunia dan satu warga lainnya kritis
karena terkena tembakan. 2 Orang dilaporkan terkena tembakan yang diduga
dilakukan oleh kelompok SAD. Berdasarkan informasi yang diperoleh, 4 kali
suara tembakan meledak dari semak-semak di perkebunan desa Kungkai saat
bentrokan terjadi. Suara tembakan mengenai dua warga desa Kungkai, yakni
Darmawis (48) dan Koko (21). Selain itu, sedikitnya sepuluh pondok dan
delapan sepeda motor milik warga SAD dibakar oleh warga desa Kungkai.
Menurut Nurdin, warga desa Kungkai:
Bentrok berawal ketika ada salah seorang warga desa Kungkai dipukul
oleh sejumlah warga SAD. Tidak terima tetangganya dipukul, ratusan
warga desa Kungkai dengan bersenjatakan parang dan senjata tajam
lainnya mendatangi permukiman warga SAD, pada Selasa tanggal 15
Desember 2015 sekitar pukul 15.00 WIB. Pas kami datang, warga SAD
lari masuk ke dalam hutan dan meninggalkan pondok serta sepeda
motor. Kami langsung membakar pondok dan sepeda motor yang
mereka tinggal. Ketika itu, warga desa masih bergerombol di lokasi
45

permukiman. Tiba-tiba terdengar letusan senjata api dari balik semaksemak. Kami mendapati dua warga kami jatuh. Darmawis mengalami
luka-luka di kepala, sementara Koko mengalami luka-luka di pantat.
Luka-luka disebabkan peluru. Sebagian dari kami langsung melarikan
Darmawis dan Koko ke rumah sakit, sebagian lain mengejar pelaku
penembakan, tapi tak berhasil menemukannya.50
Darmawis terkena tembakan di bagian kepala, sedangkan Koko terkena
tembakan di bagian bokong. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit
di kota Bangko, ibu kota kabupaten Merangin. Bentrok diduga dipicu adanya
kabar warga desa Kungkai dianiaya SAD saat melintas di pemukiman SAD
yang terletak di perkebunan warga di Desa Kungkai Sebrang. Warga yang
tidak terima langsung mendatangi pemukiman SAD melakukan penyerangan.
Seperti diceritakan seorang warga desa Kungkai, Bujang. Saat warga ramairamai datang, kelompok SAD sudah kabur.
Ketika tiba di RSUD Kol Abunjani, Bangko, nyawa Darmawis tidak
bisa diselamatkan. Luka di kepalanya terlalu parah. Sementara Koko dalam
kondisi kritis dan saat ini mendapatkan perawatan insentif. Pihak kepolisian
sudah mengerahkan personel ke lokasi untuk mencegah bentrokan berlanjut.
Personel saya tempatkan di lokasi, untuk melakukan penjagaan. Dan kasus ini
masih dalam penanganan pihak kepolisian.
Sementara itu, pemerintahan Merangin Al Haris memindahkan warga
SAD dari kebun warga Desa Kungkai untuk mencegah konflik selanjutnya.
Kami mendapat laporan konflik sudah sering terjadi antara warga desa
(Kungkai) dengan SAD.
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Ratusan warga bersenjata tajam langsung menghancurkan pemondokan
milik warga SAD yang terbuat dari kayu. Sementara 10 unit motor SAD yang
tertinggal dibakar massa yang mengamuk. Untuk menenangkan warga yang
bertahan, Polres Merangin turun langsung ke lokasi bentrokan. Bujang, salah
satu warga mengatakan bahwa:
Warga kesal dengan ulah oknum kelompok SAD selama ini yang
dinilai sering membuat keributan. Apalagi, warga SAD dikenal
memiliki dan bisa membuat senapan rakitan yang disebut kecepek.
Memang sebelumnya mereka (SAD) sering buat keributan. Kali ini ada
warga kami yang dianiaya dan diancam pakai kecepek.51
Pihak pemerintah dan Polres Merangin akhirnya memediasi kedua
belah pihak yang bertikai. Kades dan Semua Temenggung kita kumpulkan
untuk menjelaskan persoalan yang terjadi. keberadaan SAD di Desa Kungkai
Seberang memang kerap dikeluhkan warga setempat. Sebab, kelompok SAD
di desa itu memiliki senjata jenis kecepek yang biasa digunakan untuk
berburu. Kita minta SAD untuk tidak menggunakan senjata lagi. Apalagi
pemicu keributan warga dengan SAD ini, karena dikabarkan ada warga yang
dianiaya oleh SAD.
Hingga Selasa petang 15 Desember 2015, kondisi di Desa Kungkai
Sebrang masih terlihat mencekam. Ratusan aparat dari Polres Merangin
diturunkan untuk melakukan penjagaan agar tidak terjadi keributan berulang.
Menurut data dari lapangan menurut Sapardi, Kepala Desa Kungkai bahwa:
Keributan terjadi akibat adanya salah paham pada kedua belah pihak
dan tidak bisa menahan emosi, yaitu warga desa Kungkai a.n. JAYA
Bin RUSLI yang informasinya mengalami gangguan mental dan sering
meludah, pada saat meludah kebetulan ada warga SAD yang lewat
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sehingga merasa tersinggung. Kejadian berawal pada sekira pukul
11.00 wib ketika seorang SAD / Kubu a.n BUJANG DONG alias DONI
melewati jalan desa Kungkai, kebetulan ada salah satu pemuda desa
Kungkai an. JAYA BIN RUSLI (mengalami gangguan mental)
meludah dipinggir jalan, warga SAD tersebut merasa tersinggung,
kemudian turun dari motor dan memukul sdr. JAYA. Warga desa yang
melihat hal tersebut marah dan berusaha mengejar dan membalasnya,
namun warga SAD berhasil melarikan diri ke arah dusun Kungkai
Sebrang tempat tinggalnya, sepeda motor yang tidak sempat dibawa lari
akhirnya dirusak warga. Pada pukul 13.00 wib Warga desa yang tidak
terima mengajar SAD sampai ke pondoknya, kemudian warga
membakar pondok pondok milik SAD, termasuk sepeda motor yang
tertinggal di pondok, sementara warga SAD yang merasa terdesak
melarikan diri. Akibat nya 8 unit SPM milik SAD dan 12 pondok milik
SAD habis dibakar massa yang tidak bisa di kendalikan, sisa bangkai
SPM kemudian diamankan ke Polres Merangin dengan menggunakan
truck Dalmas.52
Menurut data dari lapangan menurut pihak desa kungkai bahwa:
Pukul 14.00 wib Warga desa Kungkai yang semakin banyak jumlahnya
di sekitar pondok SAD terus mencari keberadaan warga SAD. Pukul
14.30 Kapolres Merangin AKBP MUNGGARAN KARTAYUGA, SIK
berserta Kabag Ops, Kasat Reskrim, Kapolsek Bangko dan anggota
Polres Merangin berusaha untuk menenangkan warga desa Kungkai,
dan mengamankan keadaan. Pada pukul 15.45 wib Pada saat Kapolres
Merangin dan anggota menenangkan warga dengan menggunakan
pengeras suara / microphon. Ada provokasi warga yang mengatakan
bahwa kubu menggunakan senjata api, akhirnya warga desa langsung
berlarian melakukan penyerangan tanpa mengindahkan himbauan
petugas anggota Polres Merangin bersama anggota TNI berusaha
menenangkan massa sambil berjalan menuju kebun sawit ketika kurang
lebih 800 meter dari lokasi terdengar suara letusan senjata api (diduga
kecepek warga SAD). dan tidak berapa lama terdengar teriakan bahwa
ada warga desa yang terkena tembakan. Kemudian Kapolres
memerintahkan anggota dan warga masyarakat desa Kungkai untuk
mundur.53
Kemudian didapati 2 orang warga desa Kungkai menjadi korban
tembakan kecepek. Kapolres Merangin langsung memerintahkan anggota
untuk segera membawa korban ke rumah sakit, dan saat ini kedua korban
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dalam keadaan kritis dan sedang mendapat pertolongan oleh dokter di RSU
Abundjani Bangko. Namun karena dalam kondisi kritis maka korban an.
KOKO dirujuk ke rumah sakit Jambi guna mendapatkan pengobatan pada
pukul 17.30 wib. Sedangankan korban an. DARMAWIS yang rencananya
juga akan dirujuk ke rumah sakit jambi, namun pada pukul 18.40 wib korban
dinyatakan meninggal dunia oleh dokter yang merawatnya.
Menurut data dari lapangan menurut Sapardi, Kepala Desa Kungkai
bahwa:
Pada pukul 19.00 wib Wakil Bupati Merangin beserta Kapolres
Merangin, Kasdim 0420 Sarko, Kaden Brimob, Kabag Ops, Kasat
Intelkam dan rombongan anggota TNI dan Polri melayat kerumah duka
sambil memberikan bantuan ala kadarnya, membaca surat yasin
bersama-sama dengan masyarakat dan pihak keluarga. Kapolres
Merangin dalam sambutanya memberikan himbauan kepada warga
masyarakat desa Kungkai agar selalu tenang dan tidak mudah
terprovokasi, kasus sudah ditangani pihak kepolisian dan akan
diselesaikan secara hukum, Kapolres menyampaikan bahwa akan
berusaha mencari pelaku penembakan.54
Situasi sementara di TKP masih dalam keadaan kondusif, warga
masyarakat desa Kungkai masih berkumpul dan berjaga jaga serta mendapat
pengamanan oleh Polres Merangin, Kodim 0420 Sarko dan anggota Brimob
Den B Pelopor Pamenang, sedangkan warga SAD pelaku penembakan sedang
dilakukan penyisiran oleh Polres Merangin dan anggota Brimob kompi
pelopor II Pamenang
Penyebab terjadinya pembunuhan ini gara-gara hal sepele, Suku Anak
Dalam (SAD) dan warga Desa Kungkai, Kecamatan Bangko terlibat bentrok,
pada hari Selasa itu. Informasinya, kejadian berawal dari adanya salah
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seorang warga desa Kungkai yang meludah di dekat warga SAD.
salah satu warga bernama Yos mengatakan bahwa:
Ada orang dusun yang sebenarnya baru pulang dari berobat di Jambi,
atau bisa dibilang kurang waras. Ia meludah di dekat kubu (Sebutan
SAD oleh warga setempat). Mungkin Kubu itu tersinggung, lalu dia
memukul orang kita yang meludah tadi. Tentu saja kita tidak terima.
Setelah kejadian itu mereka rame-rame datang ke dusun dengan
membawa kecepek.55
Bentrok antara suku anak dalam dengan warga Kungkai, Kecamatan
Bangko kabupaten Merangin menyebabkan seroang meninggal dunia dan
seorang lagi terluka kena senjata api rakitan. Polres Merangin bersama
anggota Brimob menyita tujuh senjata api rakitan dari perkampungan suku
anak dalam. Hingga kini Kepolisian belum menemukan pelaku penembakan.
warga Kungkai yang tewas itu yakni Darmawis (46) luka tembak bagian
kepala, dan korban luka adalah Koko Erzen. Setelah kejadian itu, polisi turun
ke lokasi kejadian dan menelusuri perkampungan atau kampung warga suku
anak dalam yang ada di dalam hutan.
Untuk menyelesaikan sengketa, maka menurut kepala desa Kungkai
bahwa:
Pada saat itu Kapolda Jambi, Brigjen Pol Lutfi Lubihanto bersama
Bupati Merangin, Al Haris dan unsur Forkompinda ke lokasi kejadian
Desa Kungkai, Kabupaten Merangin untuk melakukan upaya perdamaian
kedua belah pihak. Selama dua hari di Merangin, Kapolda sudah
melakukan berbagai rangkaian kegiatan untuk mendamaikan dan
menenangkan suasana di tempat kejadian agar tidak berkembang lagi
kasusnya. Pak Kapolda dan Bupati serta Forkompinda sudah juga
menggelar rangkaian pertemuan dan kedua belah pihak baik itu tokoh
masyarakat Desa Kungkai Merangin dan kepala suku SAD yang dihidup
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dikawasan hutan di Kabupaten Merangin dan sekitarnya untuk
melakukan perdamaian.56
Selain berdialog dengan tiga temenggung suku anak dalam di sana,
Kapolda

Jambi

bersama

bupati

dan

forkompinda

terus

berupaya

menyelesaikan konflik tersebut sehingga tidak meluas dan terjadi lagi serta
tidak ada korban jiwa lainnya. Sampai saat ini kondisi di sana sudah cukup
kondusif aman dan terkendali dengan terus memberikan pengawasan dan
arahan kepada kedua pihak agar tidak lagi bertikai. Belum diketahui
penyebab bentrokan tersebut.
Masih menurut kepala desa kungkai bahwa: “Alhamdulillah setelah
dipertemukan antara perwakilan SAD dengan warga desa Kungkai di ruang
Pola Kantor Bupati, telah ada enam poin kesepakatan damai antara kedua
belah pihak.”57
suku anak dalam (SAD) dan warga desa Kungkai, kecamatan Bangko,
kabupaten Merangin, provinsi Jambi, akhirnya sepakat berdamai setelah
terlibat bentrok yang menewaskan satu warga Kungkai karena terkena
senapan kecepek milik warga SAD. Perdamaian itu terjadi setelah dimediasi
Bupati Merangin Al Haris, Kapolda Brigjen Pol Lutfi Lubihanto, Danrem
042/Gapu Jambi Kol Inf Makmur, Kapolres Merangin AKBP Munggaran,
Dandim 0420/Sarko Letkol Inf Budiawan Basuki dan Kajari Bangko Sri
Respatini serta Sekda Merangin Sibawaihi.
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Poin pertama kata bupati kedua belah pihak sepakat menjaga perdamaian
dan tidak saling serang. Poin kedua yakni kedua belah pihak akan menghargai
proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak Polri. Poin ketiga lanjut
bupati, kedua belah pihak tidak akan membawa senjata (Kecepek) dan senjata
tajam lainnya di tempat-tempat umum yang akan membahayakan masyarakat
lain. Poin selanjutnya, apabila ada permasalahan sekecil apapun, maka akan
diselesaikan secara musyarawarah mufakat oleh tokoh masyarakat dan
Tumenggung SAD setempat. Sementara poin terakhir warga SAD bersedia
membayar hukum adat. Menurut kepala desa Kungkai bahwa: "Luko dipapeh,
mati dibangun (luka dipapah mati dibangun). Ini sesuai dengan hukum adat
kabupaten Merangin.”58
Usai pertemuan berujung damai yang dihadiri berbagai elemen
masyarakat tersebut, juga dilakukan penyerahan tiga unit senjata (Kecepek)
dari warga SAD ke Polres Merangin. Sebelumnya, bupati bersama Kapolda,
Danrem 042/Gapu, Kapolres Merangin dan Dandim 0420/Sarko serta
rombongan meninjau pemukiman SAD di perkebunan sawit milik PT SAL di
desa Sinar Gading kecamatan Tabir Seatan. Dipemukiman itulah warga SAD
yang bentrok dengan warga Kungkai mengungsi. Bupati sempat mengabsen
satu persatu warga SAD yang berada di kawasan tersebut.
Kasus pembunuhan yang dilakukan suku anak dalam (SAD) terhadap
warga desa Kungkai, masih hangat. Ketika itu, konflik berdarah ini
mengejutkan seluruh warga Merangin. Tak pelak, sebagian pihak meminta
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kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Pihak kepolisan memastikan,
kejadian penembakan yang dilakukan SAD, akan diproses secara hukum.
Artinya meskipun dibebaskan menggunakan senjata rakitan (kecepek), tetapi
SAD tidak lah kebal hukum.
Guna menghindari hal yang tidak dinginkan, Pemkab Merangin bersama
TNI dan Polisi, meminta SAD untuk menyerahkan senjata rakitannya.
Perlahan, kesadaran warga Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Merangin
mulai terlihat. Kali ini, warga SAD yang berdomisili di Desa Mentawak
Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin menyerahkan empat unit
Senjata Api (Senpi) rakitan ke Polsek Bangko. Senpi rakitan jenis kecepek ini
biasanya digunakan SAD untuk beraktivitas berburu. Namun, untuk
terciptanya rasa aman bagi masyarakat dan menghindari konflik antara warga
dan SAD, Senpi tersebut secara perlahan mulai diserahkan ke pihak
keamanan. Meski belum seluruhnya Senpi Kecepek yang dimiliki warga SAD
mulai diserahkan ke Polsek Bangko secara perlahan – lahan. Dengan
pendekatan dan kesadaran tentunya warga SAD sebaiknya menyerahkan
seluruh Senpi rakitan yang dimiliki.
Waktu itu adalah empat unit Kecepek tersebut diambil polisi dari SAD
Kelompok Tumenggung Jon di Desa Mentawak. Tumenggung

Jon

dibincangi awak media mengatakan jika dirinya menyerahkan Kecepek
dengan suka rela. Peristiwa bentrok warga Kungkai dengan SAD itu, katanya,
tidak hanya menjadi permasalahan masyarakat Merangin, tapi jadi masalah

nasional. Bupati mengaku karena bentrok itu sampai dipanggil Kementerian
di Jakarta.
B. Tinjauan Yuridis Pembunuhan Terhadap Warga Desa Kungkai oleh
Suku Anak Dalam Menurut Hukum Positif
Pada dasarnya tindak pidana delik pembunuhan merupakan suatu
tindakan yang secara formil bertentangan dengan ketentuan perundangundangan. Secara substansial mempunyai arti bahwa perilaku pembunuhan
melakukan perlawanan dan melanggar terhadap perundang-undangan yang
berlaku. Sedangkan aspek materialnya yakni bahwa perbuatan itu bisa
berakibat kepada kematian seseorang. Dua aspek inilah yang mengharuskan
terjadinya sebuah hukuman dalam suatu aturan perundang-undangan. Apabila
kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan tindak pidana (delik) ke
dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah
disebutkannya seseorang telah melaku-kan sesuatu tindakan yang terlarang
oleh undang-undang. Menurut ilmu hukum pidana, suatu tindakan itu dapat
merupakan “een doen” atau “een niet doen” yang berarti berbuat atau tindak
berbuat sesuatu tindakan.59
Setiap unsur tindakan pidana yang terdapat dalam hukum pidana
positif, pada umumnya dapat digolongkan menjadi dua macam unsur, yaitu
unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud dengan
unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang terdapat pada diri si pelaku
atau unsur-unsur yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di
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dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Oleh
karena itu, jika ditinjau dari segi subyektif, maka peristiwa pidana adalah segi
kesalahan, artinya akibat yang telah dilakukan si pelaku yang dapat
dipertanggungjawabkan itulah yang tidak dikehendaki undang-undang.60
Melihat rumusan dari kedua unsur pokok dalam suatu tindak pidana
(delik) tersebut di atas, maka dapatlah diketahui adanya suatu perbuatan atau
tindak pidana dan dapat pula ditentukan ada tidaknya sanksi yang dapat
dijatuhkan terhadap pelaku indak pidana tersebut. Sesuai dengan pejelasan di
atas, dapatlah dipahami apa yang dimaksud dengan istilah pidana mati atas
delik pembunuhan menurut hukum pidana positif atau dalam kitab undangundang. Jadi yang dimaksud delik pembunuhan yang dijatuhi hukuman mati
adalah suatu kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain
dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan nyawanya. Kematian itu
yang menjadi tujuan atau kehendak dari pelaku, maka perbuatan tersebut
disebut masuk dalam klasifikasi delik pembunuhan.
Berdasarkan ketentuan hukum pidana positif pengancaman sanksi
pidana mati adalah hanya diperuntukkan bagi kejahatan-kejahatan tertentu
yang

sifatnya

sangat

serius,

yaitu

bentuk-bentuk

kejahatan

yang

menghilangkan jiwa seseorang (pembunuhan). Hukuman mati yang dijatuhkan
pada delik pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif memiliki nilai
behavioral human”, untuk selalu patuh dan tunduk terhadap nilai-nilai hukum
luhur.
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Apabila dipandang dari segi Ilmu Hukum dalam delik pembunuhan
bahwa yang dilarang adalah menyebabkan matinya orang lain, di dalam delik
pembunuhan,

yang

dilarang

adalah

timbulnya

suatu

akibat,

yakni

menyebabkan matinya orang lain.61 Pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP
harus dilakukan segera sesudah timbulnya maksud untuk membunuh, tidak
ada saat pikir-pikir lebih lama baik untuk memikirkan bagaimana cara maupun
tempat pembunuhan. Apabila antara timbulnya maksud untuk membunuh
dengan penyelenggaraannya, pelaku masih sempat memikirkannya dengan
tenang mengenai cara sebaiknya untuk melaksanakan kejahatan pembunuhan
tersebut, maka kejahatan tersebut digolongkan pada pembunuhan dengan
direncanakan, delik pembunuhan dirumuskan secara materil, lebih jauh harus
ditinjau dari kedudukan dan penempatan “opzettelijk‟‟ (perbuatan dengan
sengaja). Pembunuhan berencana, ini diatur dalam KUHP pada pasal 340,
yang-berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih
dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan
direncanakan (moond), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau
penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.”62
Pada dasarnya tujuan hukuman pada hukum pidana positif adalah untuk
menjerakan dan memperbaiki pelaku kejahatan sekaligus masyarakat yang
berarti bahwa ketika hukuman itu dijatuhkan, maka masyarakat akan
menyadari bahwa bertindak atau melakukan suatu perbuatan pidana dapat
merugikan diri sendiri dan masyarakat, termasuk pada kasus pembunuhan
61
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terhadap warga desa Kungkai oleh suku anak dalam menurut hukum positif
yaitu hukum adat. Hanya saja kasus ini diselesaikan melalui hukum adat
disebabkan konflik yang ada hanya kesalahpahaman. Konflik bisa terjadi
karena salah paham. Salah paham merupakan hal yang dapat menimbulkan
konflik.63
Maka dari itu, maka kasus ini diselesaikan secara adat demi terjaganya
kerukunan hidup warga masyarakat desa Kungkai secara khusus dan
masyarakat Merangin secara umum, termasuk suku anak dalam di dalamnya.
Dengan pengenaan pembebanan menurut adat kepada pihak pelaku yaitu
kerbau, beras dan selemak semanis untuk dimasak dan dimakan bersama dan
sejumlah uang untuk pihak korban.

C. Tinjauan Yuridis Pembunuhan Terhadap Warga Desa Kungkai oleh
Suku Anak Dalam Menurut Hukum Islam
Salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk
dosa besar. Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan (al-qatl) disebut juga
dengan al-jinayah ‘ala an-nafs al-insaniyyah (kejahatan terhadap jiwa
manusia). Ulama fikih mendefinisikan pembunuhan dengan “Perbuatan
manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang” (Audah). Menurut
Wahban Zuhaili pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau
mencabut nyawa seseorang. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari
bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang
mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan dengan sengaja maupun
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tidak sengaja. Apabila dilihat dari segi hukumnya, pembunuhan dalam Islam
ada dua bentuk, yaitu pembunuhan yang diharamkan, seperti membunuh
orang lain dengan sengaja tanpa sebab; dan pembunuhan yang dibolehkan,
seperti membunuh orang yang murtad jika ia tidak mau tobat atau membunuh
musuh dalam peperangan.64
Dasar Keharaman Membunuh, banyak sekali ayat al-Qur‟an dan sunnah
Rasulullah SAW. yang menyatakan keharaman membunuh tanpa suatu sebab
yang dihalalkan syarak. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.
Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya
Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi
janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.
Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.65
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QS. Al Isra‟: 33

Artinya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil,
bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan
karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena
membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah
membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang
memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia
telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan
sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami
dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian
banyak diantara mereka sesudah itu[413] sungguh-sungguh
melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.66

Berdasarkan ayat-ayat yang melarang menghilangkan nyawa orang lain
yang disebutkan di atas, ulama sepakat menyatakan bahwa perbuatan
menghilangkan nyawa orang lain tersebut hukumnya haram.
Jumhur ulama fikih, termasuk ulama Mazhab Syafi‟i dan Mazhab
Hanbali, membagi tindak pidana pembunuhan tersebut kepada tiga macam
sebagai berikut:
1. Pembunuhan sengaja yaitu, suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi
dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat
menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak, seperti
menggunakan senjata, kayu atau batu besar, atau melukai seseorang yang
berakibat pada kematian.
2. Pembunuhan semi sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja,
dibarengi dengan rasa permusuhan, tetapi dengan menggunakan alat yang
biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang
dengan batu kecil, atau dengan tongkat atau kayu kecil.
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3. Pembunuhan tersalah, yaitu suatu pembunuhan yang terjadi bukan dengan
disengaja, seperti seseorang yang terjatuh dari tempat tidur dan menimpa
orang yang tidur di lantai sehingga ia mati, atau seseorang melempar buah
di atas pohon, ternyata batu lemparan itu meleset dan mengenai seseorang
yang mengakibatkannya tewas.67
Dalam menetapkan perbuatan mana yang termasuk unsur kesengajaan
dalam membunuh. Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Menurut ulama
Mazahab Hanafi suatu pembunuhan dikatakan dilakukan dengan sengaja
apabila alat yang digunakan untuk membunuh itu adalah alat yang dapat
melukai dan memang digunakan untuk menghabisi nyawa seseorang, seperti
senjata (pistol, senapan, dan lain-lain), pisau, pedang, parang, panah, api,
kaca, dan alat-alat tajam lainnya. Menurut ulama Mazhab Syafi‟i dan Mazhab
Hanbali alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja itu adalah alat-alat
yang biasanya dapat menghabisi nyawa seseorang, sekalipun tidak melukai
seseorang dan sekalipun alat itu memang bukan digunakan untuk membunuh.
Menurut ulama Mazhab Maliki, suatu pembunuhan dikatakan sengaja apabila
perbuatan dilakukan dengan rasa permusuhan dan mengakibatkan seseorang
terbunuh, baik alatnya tajam, biasanya digunakan untuk membunuh atau
tidak, melukai atau tidak. Bahkan apabila seseorang menendang orang lain
dan mengenai jantungnya, lalu wafat, maka perbuatan ini dinamakan
pembunuhan sengaja.68
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Dasar perbedaan pendapat ulama Mazhab Maliki dengan ulama fikih
lainnya adalah karena ulama Mazhab Maliki tidak mengakui adanya
pembunuhan semi sengaja, karena menurut mereka pembunuhan yang
terdapat dalam al-Qur‟an dan diancam dengan hukuman hanya dua, yaitu
pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah (QS. 4: 92-93). Oleh karena
itu, untuk membedakan pembunuhan sengaja dengan tersalah, menurut
mereka, cukup dilihat dari unsur permusuhan, kesengajaan, dan akibatnya,
tanpa melihat kepada alat yang digunakan. Akan tetapi, ulama fikih yang lain,
di samping melihat kepada rasa permusuhan, kesengajaan, dan akibatnya,
juga melihat kepada alat yang digunakan. Alasan mereka adalah persoalan
sengaja atau tidak adalah persoalan tersembunyi dalam hati, dan hanya akan
dapat dilihat dari cara dan alat yang digunakan, dan adanya pengakuan dari
pelaku.
Unsur-unsur Pembunuhan Sengaja
1. Yang dibunuh itu manusia yang diharamkan Allah SWT darahnya
(membunuhnya) atau yang dalam istilah fikih disebut ma’sum ad-dam (
terpelihara darahnya).
2. Perbuatan kejahatan itu membawa kematian seseorang, jika perbuatan
kejahatan yang dilakukannya itu tidak berakibat wafatnya korban, atau
kematiannya bukan karena perbuatan tersebut. Maka perbuatan itu tidak
bisa dinamakan dengan pembunuhan sengaja. Jenis perbuatan yang
membawa kepada kematian tersebut bisa berupa pemukulan, pelukaan,
penyembelihan, dibenamkan di air, dibakar, digantung, diberi racun, dan
lain sebagainya.
3. Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.69
Unsur-unsur Pembunuhan Semi Sengaja. Ada tiga unsur dalam
pembunuhan semi sengaja:
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1. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.
2. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan.
3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian
korban.70
Unsur-unsur pembunuhan kesalahan:
1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.
2. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan.
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan
kematian korban.71
Adapun kejahatan yang dinyatakan Allah dan/atau Nabi-Nya sanksinya
salah satunya pembunuhan. Allah menetapkan sanksi atas kejahatan ini untuk
melindungi manusia dari perusakan terhadap jiwanya.72 Sepakat ulama fikih
bahwa hukuman tambahan dalam tindak pidana pembunuhan adalah
terhalangnya mendapat warisan jika pembunuh adalah salah seorang ahli
waris terbunuh dan terhalang mendapat wasiat dari terbunuh bila si terbunuh
pernah membuat wasiat pada si pembunuh. Kepada keluarga yang telah
ditinggalkan

mati,

maka

Rasulullah

mengingatkan

agar

jangan

mempermalukan keluarga yang telah waft dengan jalan melakukan perbuatan
yang tercela.73
Dalam syariat Islam hukuman yang dijatuhkan terhadap setiap orang
yang menghilangkan nyawa orang lain akan dijatuhi hukuman yang sama
menurut apa sudah ia lakukan yaitu hukuman kisas atau hukuman diat
sebagai hukuman pengganti. Dan terhalangnya mendapatkan warisan bila ia
seorang ahli waris sebagai hukuman tambahan.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan penelitian ini
adalah:
1. Penyelesaian kasus pembunuhan terhadap warga desa Kungkai oleh Suku
Anak Dalam (SAD) di desa Kungkai kecamatan Bangko kabupaten
Merangin dilakukan dengan membuat komitmen perdamaian bersama
penyelesaian kasus secara adat antara warga desa Kungkai dengan Suku
Anak Dalam yang dimediasi Bupati Merangin Al Haris, Kapolda Brigjen
Pol Lutfi Lubihanto, Danrem 042/Gapu Jambi Kol. Inf. Makmur, Kapolres
Merangin AKBP Munggaran, Dandim 0420/Sarko Letkol Inf Budiawan
Basuki dan Kajari Bangko Sri Respatini serta Sekda Merangin Sibawaihi.
2. Tinjauan yuridis pembunuhan terhadap warga desa Kungkai oleh Suku
Anak Dalam menurut hukum positif tentang kejahatan terhadap nyawa
pasal 338 KUHP barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain,
diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima
belas tahun. maka pelaku sedianya dihukum penjara untuk memperbaiki
prilaku pelaku dan untuk menyadari bahwa bertindak atau melakukan
suatu perbuatan pidana dapat merugikan diri sendiri.
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3. Tinjauan yuridis pembunuhan terhadap warga desa Kungkai oleh Suku
Anak Dalam (SAD) menurut hukum Islam sedianya diqhisas atau
membayar diyat (denda), yaitu tahap pelaksanaan bayar denda yang di
pasilitasi oleh pemda merangin tidak sesui dengan unsur yang di
tentukan oleh hukum pidana islam

B. Saran-Saran
1. Pembunuhan itu mengahancurkan tata nilai hidup yang telah dibangun
oleh kehendak Allah SWT dan merampas hak hidup oprang yang menjadi
korban, sekaliguis dapat mengakibatkan permusuhan dengan keluarga
korban dan juga mungkin dapat menggangu kesejahteraan dan
kemakmuran kehidupan keluarga Sehingga sepantasnya terhadap pelaku
pembunuhan, khususnya yang disengaja dan terencana mendapatkan
hukuman yang seberat-beratnya mengingat kejahatan yang telah
dilakukannya. Selain itu pembunuhan merampas hak asasi manusia di
mana hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang. Permintaan kata maaf
perlu dilakukan dari pelaku kepada keluarga korban dan siap menerima
resiko yang telah ia perbuat.
2. Kepada aparat penegak hukum, berikanlah keadilan yang seadil-adilnya
baik kepada pelaku kejahatan. Pemberian hukuman yang setimpal dan
ganjaran sesuai dengan apa yang telah ia perbuat Supaya dapat membuat
jera terhadap pelakunya agar tidak mengulanginya lagi dan juga sebagai
peringatan terhadap orang lain supaya tidak melakukan tindak pidana
pembunuhan
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