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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang tidak dapat 

terpisahkan. Manusia sangat bergantung kepada lingkungan yang 

memberikan sumberdaya alam untuk tetap bertahan hidup. Mengingat 

adanya keterbatasan daya dukung (carrying capacity) lingkungan, manusia 

harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar fungsi-fungsi lingkungan 

masih dapat berjalan, sehingga tetap memberikan keuntungan bagi manusia. 

Eksploitasi sumber daya alam atau perusakkan lingkungan atas nama 

pembangunan yang berlebihan karenanya akan berdampak buruk bagi 

kualitas lingkungan dalam menjalankan fungsinya yang pada akhirnya 

mempengaruhi kualitas hidup dan bahkan keberlangsungan hidup manusia. 

Pemanfaatan sumber daya alam, serta pelestarian lingkungan perlu 

diatur untuk menghindari kerusakkan lingkungan atau bencana lingkungan 

sehingga pembangunan dan kelestarian lingkungan dapat secara sinergis 

berjalan secara bersamaan. Banyak produk hukum dibuat oleh lembaga 

negara terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam maupun pelestarian 

lingkungan, namun exploitasi sumber daya alam masih  terjadi secara besar-

besarantanpa memperhatikan kemampuan alam tersebut. 

Salah satu contoh nyata adalah pemanfaatan hasil hutan alam di luar 

pulau Jawa. Deforestaidan degradasi hutan terjadi akibat pembalakan 

berlebihan dan pembalakan liar (illegal logging), sebagian besar hutan alam 

tidak berada dalam kondisi sukses klimaks yang berfungsi melindungi 

kelestarian lingkungan. Kondisi demikian menyebabkan hutan yang 

terdegradasi dan rusak menjadi rentan terhadap bencana longsor. Bencana 

longsor merupakan suatu bencana yang sering terjadi dan berdampak sangat 

buruk terhadap kualitas hidup manusia disekitarnya. 

Pengaturan pelestarian lingkungan juga perlu diperhatikan di dalam 

pengaturan tata ruang. Berbagai kebijakan pemerintah cukup jelas dan tegas 

dalam mengatur tata ruang pengembangan wilayah baik dari tingkat 
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Nasional, Provinsi dan Kabupaten atau Kota dengan memperhatikan aspek 

lingkungan ke dalam penataan ruang wilayah yang harus dilindungi untuk 

kepentingan kelestarian fungsi lingkungan. 

Kawasan lindung dan kawasan budidaya ditetapkan untuk menjaga 

keharmonisan antara pembangunan daerah dengan kelestarian fungsi 

lingkungan. Pengelolaan kawasan lindung secara khusus diatur oleh 

Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990. Kebijakan tersebut disusun 

sebagai pedoman pengelolaan kawasan lindung di dalam pengembangan 

pola tata ruang wilayah. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang juga menyebutkan keharusan penetapan kawasan lindung 

selain kawasan budidaya.1 

Kelemahan di dalam upaya pengendalian penerapan rencana tata 

ruang menjadi kendala utama di dalam menjamin kelestarian fungsi 

kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya 

informasi yang aktual dan valid terkait dengan kondisi kawasan lindung 

juga akan menyulitkan upaya pengendalian tata ruang. Sistem 

pemantauansecara reguler perlu dikembangkan untuk mengetahui apakah 

rencana tata ruang yang dibuat sesuai dengan kondisi lapangan, bagaimana 

kondisinya serta perubahan apa yang terjadi  di dalamkawasan lindung 

tersebut. Informasi yang diperoleh selanjutnya dapat digunakan sebagai 

dasar pertimbangan perbaikan kebijakan terkait dengan pengelolaan 

kawasan lindung sehingga dapat memaksimalkan fungsinya untuk 

melindungi dan mencegah terjadinya bencana lingkungan. 

Dalam hal ini, penulis mengambil kasus yang terjadi di PT.GORGA 

DUMA SARI (GDS) yang terletak di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera 

Utara. Awalnya PT.GDS ini melakukan perusakan terhadap kawasan 

lindung dan tidak memiliki cukup bukti surat-surat perizinan yang lengkap 

sampai beroperasinya atau berjalannya perusahaan tersebut. Hal ini sangat 

menjadi perhatian dalam masyarakat terhadap isu lingkungan dan 

penegakan hukum pidana lingkungan. Hal tersebut dapat terlihat dari 

kerusakan lingkungan yang telah terjadi di Kawasan Lindung Tele 

                                                           
1 Indonesia, Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 
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Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara yang menjadi perhatian pers, 

media cetak maupun eloktronik dari tingkat Kabupaten, Provinsi sampai 

Nasional selama 2 tahun terakhir ini. 

Sebagai akibat eksploitasi kawasan lindung yang dilaksanakan secara 

intensif dan pengelolaan secara sektoral, telah mengakibatkan terjadinya 

deforesisasi dan degradasi lingkungan di kawasan lindung Tele. Peranan 

hutan untuk kehidupan manusia dan semakin meningkatnya perhatian dunia 

terhadap kelestarian sumber daya alam, telah ikut mendorong upaya-upaya 

menjaga kelestarian ekologinya dengan meningkatkan partrisipasi 

masyarakat dalam mengelola dan mengawasi pemanfaatan kawasan hutan 

dan kawasan lindung Tele. Kawasan hutan maupun kawasan lindung Tele 

yang di dalam kehidupan masyarakat Batak disebut PUSAKA TOMBAK 

TELE dan dari dahulu dijadikan masyarakat sebagai Tombak Raja karena 

memiliki nilai sejarah dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai 

tempat Raja Sisingamangaraja mengatur strategi perang dalam mengusir 

penjajah, dan berfungsi untuk penyerap karbon, dan antisipasi terhadap 

perubahan iklim, serta penyeimbang daur hidrologi. 

Hutan di kawasan Danau Toba merupakan imbuhan air permukaan 

dan air bawah tanah yang merupakan sumber mata air ke Danau Toba dan 

daerah sekitarnya, Asahan, Tanjung Balai, Dairi, Pakpak Barat hingga ke 

Aceh. Oleh karena itu, kawasan hutan dan kawasan lindung Tele perlu 

dipertahankan dan reboisasi mutlak dilakukan, dengan tegas hal tersebut 

digariskan dalam Buku Keterangan Satuan Lahan dan Tanah Lembar 

Sidikalang, Lembar/Sheet 618yang diterbitkan oleh Departemen Pertanian 

bekerja sama dengan Bank Pembangunan Asia dan HASKONING 

RoyalDutch Consulting Engineers and Architects Belandapada tahun 1989,  

dan dalam hasil Survai Geologi Terpadu Sumatra Utara kerjasama teknik 

antara Pemerintah RI dengan Kerjaaan Inggris tahun 1983, hal yang sama 

juga ditekankan. Oleh karena itu sebagai sumber kehidupan saat ini baik 

bagi umat manusia, maupun flora dan fauna serta sumber kehidupan bagi 

generasi yang akan datang dan makhluk hidup lainnya, kawasan lindung 

Tele sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar. 
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Di dorong dengan keinginan luhur maka masyarakat, tokoh adat, 

tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, dan LSM penggiat 

lingkungan telah berjuang dan tetap akan berjuang untuk mempertahankan 

keberadaan kawasan hutan dan kawasan lindung Tele. Namun dalam 

perjuangan penyelamatan kawasan Tele sangat tepatlah pernyataan Presiden 

pertama Republik Indonesia “perjuanganku lebih mudah karena melawan 

penjajah, tapi perjuangan kalian akan lebih beratkarena melawan saudara 

sendiri.” Liku-liku perjuangan penyelamatan kawasan lindung Tele dan 

kawasan hutan Tele merupakan suatu nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, 

berbagai tantangan dan rintangan dihadapi, tetapi semangat semakin 

berkobar, karena terpatri suatu keyakinan bahwa perjuangan ini adalah 

menyelamatkan ciptaan Tuhan, dan menyelamatkan warisan leluhur umat 

manusia serta menyelamatkan sumber kehidupan bagi seluruh umat manusia 

dan makhluk hidup lainnya yang tidak mengenal batas wilayah dan batas 

kesukuan dan  kebangsaan maupun batas keagamaan, termasuk di dalamnya 

untuk memperjuangkan keperluan hidup perusak lingkungan itu sendiri dan 

keturunannya, juga memperjuangkan kehidupan orang yang tak perduli 

keberadaan kawasan lindung Tele, diperjuangkan dengan pengerbonan 

dengan tekad yang pantang menyerah. 

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman suatu tindakan oleh 

pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan 

maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk 

menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah kekerasan dan 

ancaman, seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk 

menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai 

ancaman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur 

dalam Pasal 368-371 KUHP. 

Banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di Negara ini menghalangi 

adanya keamanan dan kenyamanan Negara. Berbagai macam kasus tindak 

kejahatan telah terjadi seperti halnya pengancaman, pembunuhan, 

perampokan, penculikan dan lain sebagainya. Hal ini sangat sulit diatasi 
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oleh aparat pemerintah yang berwenang yang salah satunya dikarenakan 

kurangnya kesadaran hukum dalam diri masyarakat Indonesia. 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana membagi semua tindak pidana, 

baik yang termuat di dalam maupun di luar KUHP, menjadi dua golongan 

besar, yaitu golongan kejahatan dan pelanggaran. Salah satunya adalah 

kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Hal ini memicu pada kasus yang 

terjadi dalam perjalanan kehidupan di masyarakat, yang mengancam 

stabilitas berdirinya Negara yang aman dan sentosa.  

Seperti banyaknya kasus pengancaman, menahan dan melarikan orang 

lain, yang hal ini sudah jelas meresahkan mayarakat dan tindakan yang 

melawan hukum. Sehingga sangat penting bagi kita semua untuk memahami 

bahwa segala bentuk kejahatan terhadap kemerdekaan orang adalah 

perbuatan yang secara tegas dilarang dalam hukum pidana. Seperti dalam 

Pasal 324-327 mengenai pemberantasan perdagangan budak belian. Pasal 

328-332 mengenai soal-soal melarikan orang, atau penculikan. Pasal 333 

dan 334  mengenai penahanan orang, Pasal 335 mengenai larangan 

memaksa orang lain dengan kekerasan, dan Pasal 336 mengenai larangan 

mengancam orang lain dengan berbagai tindak pidana. Semua ini harus 

dihindari demi tetap tegaknya Negara ini. 

Berdasarkan gambaran dari uraian tersebut di atas, maka penulis akan 

menyusun skripsi ini dengan mengambil judul Tindak Pidana 

Pengancaman Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Dalam Rangka 

Menjalankan Tugasnya Sebagai Anggota Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) (Studi Kasus Putusan Nomor : 170 / Pid.B / 2013 / 

PN Balige). 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak 

pidana pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang 
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dilakukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 170 / Pid.B 

/ 2013 / PN. BLG?  

b. Faktor-faktor apa saja yang membuat pelaku melakukan tindak pidana 

pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 170 / Pid.B / 2013 / PN. 

BLG? 

 

I.3 Ruang Lingkup Penulisan 

Berdasarkan judul skripsi yang telah penulis buat diatas, maka penulis 

akan membahas dan meneliti kasus yang berkaitan dengan pertanggung 

jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Terhadap Aktivis 

Lingkungan Hidup Dalam Rangka Menjalankan Tugasnya Sebagai Anggota 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta Faktor-faktor apa saja yang 

membuat pelaku melakukanTindak Pidana Pengancaman (Studi Kasus 

Putusan Nomor : 170 / Pid.B / 2013 / PN Balige). 

 

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak 

Pidana Pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang 

dilakukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 170 / 

Pid.B / 2013 / PN. BLG. 

2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat pelaku 

melakukan Tindak Pidana Pengancaman dengan menggunakan 

senjata tajam yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Balige Nomor : 170 / Pid.B / 2013 / PN. BLG. 

b. Manfat Penelitian 

1) Sebagai tambahan informasi mengenai Tindak Pidana Pengancaman 

dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Balige Nomor : 170 / Pid.B / 2013 / PN. BLG. 

2) Menambah wawasan dibidang Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu 

Hukum khususnya mengenaiTindak Pidana Pengancaman dengan 

UPN "VETERAN" JAKARTA



7 
 

menggunakan senjata tajam yang dilakukan dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Balige Nomor : 170 / Pid.B / 2013 / PN. BLG 

3) Sebagai bahan kajian bagi para Praktisi maupun Akademisi Hukum 

khususnya dan bagi masyarakat Indonesia. 

 

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a. Kerangka Teori 

Berdasarkan perumusan permasalahan yang ada, maka teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum. 

Menurut Fitzgerald, Perlindungan Hukum bertujuan 

mengintergrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam 

masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan 

terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi 

berbagai kepentingan dilain pihak.2 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 

kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat, baik yang bersifat 

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang 

tertulis. 

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah  

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan 

orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar 

mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.3 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma 

adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, 

dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus 

dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang 

deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat 

umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam 

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun 

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi 

                                                           
2 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53. 

3Ibid,  h. 54. 
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batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan 

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut 

menimbulkan kepastian hukum.4 

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai 

identitas, yaitu sebagai berikut :5 

1) Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas ini meninjau dari 

sudut yuridis. 

2) Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari sudut 

filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua 

orang di depan pengadilan 

3) Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid ataudoelmatigheid 

atau utility. 

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalahkepastian hukum 

dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivis melebih menekankan pada 

kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan 

kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa 

“summaius, summa injuria, summa lex, summa crux”  yang artinya 

adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat 

menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan 

tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling 

substantif adalah keadilan.6 

Menurut Utrecht, Hukum bertugas menjamin adanya kepastian 

hukum (rechtszekerheid) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu 

tersimpul dua tugas lain yaitu, harus menjamin keadilan serta hukum 

tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga, 

yaitu hukum bertugas polisionil (politionele taak van het recht). Hukum 

                                                           
4 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, h.158. 

5 Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, http://hukum.kompasiana.com, diakses 

pada 14 September 2015. 

6 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, 

Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59. 
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menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri 

(eigenrichting).7 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik 

yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang 

cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, 

karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan 

aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar 

menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu 

diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu 

aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum 

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan 

atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. 

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat 

atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu 

masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk 

mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, 

bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, 

begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosopis), belum 

tentu berguna bagi masyarakat. 

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan 

adanya suatu perlindungan hukum. Kenyataan sosial seperti ini memaksa 

pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan 

pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai 

dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga 

melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya 

lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian 

hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. 

Sebaiknya mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas 

revisi atau pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus 

mengetahui sedini mungkin dan tidak memancing adanya resistensi dari 

                                                           
7 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2013, h.23. 
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masyarakat, maka setidak-tidaknya dilakukan dua macam pendekatan 

yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kultural politis. Melalui 

pendekatan sistem prioritas revisi atau pembentukan Undang-undang 

baru harus dilihat secara konstekstual dan konseptual yang bertalian erat 

dengan dimensi-dimensi geopolitik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik 

dan kratopolitik. Dengan kata lain politik hukum tidak berdiri sendiri, 

lepas dari dimensi politik lainnya, apalagi jika hukum diharapkan mampu 

berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Kepicikan pandangan yang 

hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan penertib saja, tanpa 

menyadari keserasian hubungannya dengan dimensi-dimensi lain, akan 

melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala wawasan dan 

pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan 

keadilan hukum masyarakat. 

Pada taraf dan situasi seperti ini, kesadaran moral warga 

masyarakat tentu saja tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan 

kesadaran hukum rakyat. Hukum yang dikembangkan dari cita 

pembaharuan dan pembangunan negara-negara nasional pun karenanya 

akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut 

begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. 

Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri 

maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral 

tradisional. 

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus 

diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu 

bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap 

orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang 

mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak 

menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi 

orang lain. 

Aristoteles dalam buah pikirannya “Ethica Nicomacea” dan 

“Rhetorica” mengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni 

memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima. Anggapan ini 
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berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya 

membuat adanya keadilan saja (Ethische theorie). Tetapi anggapan 

semacam ini tidak mudah dipraktekkan, maklum tidak mungkin orang 

membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap-tiap manusia, sebab apabila 

itu dilakukan maka tentu tak akan habis-habisnya. Sebab itu pula hukum 

harus membuat peraturan umum, kaedah hukum tidak diadakan untuk 

menyelesaikan suatu perkara tertentu. Kaedah hukum tidak menyebut 

suatu nama seseorang tertentu, kaedah hukum hanya membuat  suatu 

kualifikasi tertentu. Kualifikasi tertentu itu sesuatu yang abstrak. 

Pertimbangan tentang hal-hal yang konkrit diserahkan pada hakim. 

b. Kerangka Konseptual 

1) Kejahatan terhadap kemerdekaan orang adalah kejahatan yang 

berkenaan dengan hak asasi manusia atau hak seseorang untuk bebas 

menggerakkan badan memenuhi kepentingan dalam masyarakat.8 

2) Pengancaman adalah perbuatan mengancam yaitu dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.9 

3) Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental 

dan atau kerugian ekonomi yang diakibat oleh suatu tindak pidana.10 

4) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturanhukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut.11 

5) Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam KUHP 

sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana 

pemerasan (afpersing) dan tindak pidana pengancaman (afdreiging). 

Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, 

                                                           
8Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Cetakan III, PT. Alumni, Bandung , 

2005, h. 128. 

9Ismu Gunaidi.W, Memahami Hukum Pidana (jilid 2),Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, 

h.50. 

10 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 34. 

11Ismu Gunaidi.W, Memahami Hukum Pidana (jilid 1), Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, h. 

42. 
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yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru 

karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya 

disebut dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur 

dalam bab yang sama.12 

6) Pertanggungjawaban Pidana adalah diteruskannya celaan yang 

objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang 

berlaku.13 

 

I.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian Hukum Normatif yang menekankan pada penelitian terhadap 

berbagai literatur Hukum Pidana dan Perundang-undangan yang berlaku 

berkenaan dengan Hukum Acara Pidana dan teori-teori pembuktian.14 

Karena itu, Penulis akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

tindak pidana pengancaman terhadap manusia.  

Metode penelitian merupakan satu unsur mutlak dalam suatu 

penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam 

penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian, 

antara lain sebagai berikut : 

a. Metode Pendekatan 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis 

Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder. Secara deduktif penelitian ini dimulai 

dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan 

dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. 

b. Data sekunder yang digunakan : 

1) Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, misalnya, Pasal 369 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak 

                                                           
12Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 368-371. 

13Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 2008, h. 165. 

14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan 

Singkat, Cetakan ke – 11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 13–14. 
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pidana pengancamanserta peraturan perundang-undangan lainnya 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan 

hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat 

membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para 

ahli dan hasil karya para ilmuan yang berbentuk makalah atau karya 

tulis dan buku. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus. 

 

I.7 Sistematika Penulisan 

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu 

sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah 

tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun 

penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab I terdiri dari uraian mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, maksud dan 

tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA 

PENGANCAMAN 

Dalam bab II penulis akan menguraikan, pengertian tindak 

pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, 

kejahatan terhadap orang, penahanan, pengancaman, tindak 

pidana pengancaman, unsur-unsur tindak pidana pengancaman 

dan pertanggungjawaban pidana. 

 

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP    

TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PUTUSAN 

PENGADILAN NEGERI BALIGE NOMOR : 170 / Pid.B / 

2013 / PN. BLG 
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Dalam bab III penulis akan membahas mengenai kronologis 

kasus yang terdiri dari, posisi kasus, surat dakwaan jaksa 

penuntut umum, keterangan saksi, dakwaan, pertimbangan 

hakim, amar putusan dan analisis putusan. 

 

BAB IV ANALISIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PIDANA DAN FAKTOR-FAKTOR TINDAK PIDANA 

PENGANCAMAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN 

NEGERI BALIGE NOMOR : 170/PID.B/2013/ PN.BLG. 

Dalam bab IV penulis akan menganalisis tentang Pertanggung 

jawaban dari Tindak Pidana Pengancaman dan faktor-faktorapa 

saja yang membuat pelaku melakukan Tindak Pidana 

Pengancaman berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri 

Balige Nomor : 170 / Pid.B / 2013 / PN. BLG? 

 

BAB  V PENUTUP  

Dalam bab V penulis berusaha untuk menyimpulkan 

pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu, kemudian 

penulis juga akan memberikan saran-saran yang kiranya dapat 

dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. 

Pada akhirnya, diharapkan penelitian ini dapat memberi 

kontribusi bagi kepustakaan ilmiah.  
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