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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara 

Indonesia adalah Negara Hukum yang menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia, 

dan memberikan jaminan kepada masing-masing warga negara untuk memiliki 

kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang sama tanpa terkecuali (asas 

equality before the law). Manusia sangat beragam dan mempunyai perilaku 

yang berbeda-beda. Setiap perilaku manusia harus sesuai dengan aturan hukum 

dan hukum di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai pengendali perilaku 

(social engginering). 

Manusia pasti memiliki hak dan kewajiban, dan dalam beberapa 

pemenuhan hak dan kewajiban itu manusia tidak bisa hidup sendiri, artinya 

manusia satu dengan yang lain pasti melakukan interaksi. Dalam proses 

interaksi di masyarakat banyak ditemukan pelanggaran hukum. Pada saat 

terjadinya pelanggaran hukum, maka hukum berfungsi sebagai alat 

penyelesaian. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang banyak ditemui di 

masyarakat adalah kejahatan pembunuhan. 

Manusia sebagai mahluk Tuhan dan warga negara, pada saat lahir 

memiliki kebebasan dengan martabat dan harkat yang sama, dan juga berhak 

terhadap perlindungan tanpa membeda-bedakan. Beberapa hak-hak tersebut 

disebutkan dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, hak 

untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk diakui sebagai 
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pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, 

hak beragama, dan hak atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 

manusia untuk dituntut yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 

28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah wujud hak asasi manusia 

dalam perlindungan, Pemerintah Indonesia melihat hal ini perlu untuk 

melakukan pengaturan tersendiri terhadap tindak pidana pembunuhan dimana 

pembunuhan merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hak 

asasi manusia tersebut adalah hak asasi yang hakiki. Pembunuhan termasuk 

kejahatan yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana 

pelaku akan dikenakan sanksi berupa pidana. Peraturan tentang tindak pidana 

pembunuhan di Indonesia diatur dalam ketentuan KUHP yang telah diatur 

dalam BAB XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, dimulai Pasal 338 sampai 

dengan Pasal 350. 

Pembunuhan adalah tindak kejahatan yang sangat berat dan mendapat 

perhatian di kalangan masyarakat. Berita di majalah, surat kabar offline dan 

surat kabar online sudah sering memberitakan kejadian-kejadian pembunuhan. 

Pembunuhan yaitu perbuatan yang dilakukan sengaja (adanya niat), untuk 

menghilangkan nyawa seseorang. Perbedaan tata cara dalam perbuatan tindak 

pidana pembunuhan terletak di akibat hukumnya, pada saat tindak pidana 

pembunuhan dilakukan dengan direncanakan sebelumnya. Akibat hukum 

tersebut adalah sanksi pidana yang akan lebih berat jika dibandingkan dengan 

yang dilakukan tanpa ada unsur pemberat perencanaan terlebih dahulu tindak 

pidana pembunuhannya. 
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Pelaku pembunuhan dalam perspektif viktimologi dapat dikategorikan 

sebagai korban hal ini misalnya dikarenakan kelalaian atau ketidaktahuan dari 

pelaku saat dilibatkan dalam pembunuhan, tetapi dalam perspektif Hukum 

Pidana hal ini dikategorikan sebagai penyertaan. Artinya ia tetap dianggap 

sebagai pelaku. Apabila  dikaitkan  dengan  kekerasan  yang  dialami  oleh    

Pekerja Rumah Tangga (PRT) secara fisik maupun psikis, maka apa yang telah 

PRT alami sebagaimana disebutkan di atas menjadikan PRT patur  dimasukan 

ke dalam kelompok korban dari suatu tindak pidana, karena PRT dalam hal ini 

mengalami penderitaan secara jasmaniah dan rohaniah sebagai  akibat dari 

tindakan majikan yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri, dimana 

tindakan  itu  disisi lain bertentangan dengan hukum.1 Salah satunya adalah 

sebagaimana yang terjadi pada kasus SA yang menjadi pelaku dalam 

pembunuhan terhadap KJN. Dalam kasus tersebut SA ditangkap Kepolisian 

Diraja Malaysia pada tanggal 13 Februari 2017 lalu ditahan sampai 11 Maret 

2019 dengan dakwaan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan KJN yang 

melanggar Pasal 302 Penal Code Act 574 (KUHP Malaysia). Pembunuhan 

terhadap warga negara asing tersebut oleh SA dilakukan dengan cara 

menyemprotkan cairan ke wajah KJN. Hal itu SA lakukan karena SA pikir ini 

salah satu bagian dari sebuah televisi Jepang dalam hal reality show (prank). 

SA dalam melakukan tindakan tersebut dibayar 400 ringgit Malaysia. 

                                                           
1  MULYANI, Leni Widi. PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS BAGI PEKERJA RUMAH 

TANGGA DALAM HAL KELAYAKAN BEKERJA. JURNAL LITIGASI (e-Journal), [S.l.], v. 

19, n. 2, jan. 2020. ISSN 2442-2274. Available at: 

<http://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/2006>. Date accessed: 18 aug. 2020. doi: 

http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v19i2.2006. hlm. 175. 

http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v19i2.2006
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Senin 11 Maret 2019, SA diputuskan bebas dalam persidangan di 

Pengadilan Tinggi Shah Alam, Malaysia oleh hakim Azmin Ariffin. Hakim 

Azmin dalam putusannya mengabulkan permohonan penuntut umum (jaksa) 

yang mencabut dakwaan atas pembunuhan yang dijeratkan terhadap SA 

sebelumnya. Selain kasus SA di atas terdapat juga kasus lain terkait 

pembunuhan yang dilakukan warga negara Indonesia yang dilakukan di luar 

negeri kepada warga negara asing, yaitu kasus KH membunuh 2 (dua) warga 

negara Singapura di Singapura. 

Tanggal 21 Juni 2017, KH yang berkewarganegaraan Indonesia 

melakukan pembunuhan terhadap korban berkewarganegaraan Singapura 

bernama CSF dan CNF. KH diadili di Indonesia dengan putusan hakim H. 

Sunarto, S.H., M.H. menyatakan KH terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalahmelakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian, dan 

menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada KH. Hal ini diakibatkan 

karena KH membunuh dengan cara mengambil kursi rias yang terbuat dari kayu 

yang terletak disamping tempat tidur korban CNF, kemudianmemukulkannya 

sekuat tenaga ke bagian tubuh dan kepala korban CNF dan CSF secara berkali-

kali agar KH dapat pulang ke Indonesia.2 

KH ditangkap petugas Polres Tanjung Jabung di Hotel Number, Jalan 

Beringin, Kecamatan Tungkal Hilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, 

Selasa 27 Juni 2017 malam sekira pukul 23.00 WIB. Selain kasus SA dan KH 

                                                           
2 Putusan Nomor : 1477/Pid.B/2017/PN.JKT.PST, hlm.16. 
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dalam tindak pidana pembunuhan di luar negeri, ada juga kasus ET yang 

melakukan tindak pidana pembunuhan warga negara Arab Saudi. 

ET berkewarganegaraan Indonesia meringkuk dipenjara selama 18 tahun 

di Arab Saudi karena didakwa membunuh FAG berkewarganegaraan Arab 

Saudi dengan tuduhan meracuni pada 2001 dan dijatuhi hukuman mati. Dalam 

persidangan tersebut, keluarga FAG menuntut hukuman mati kisas dan 

pengadilan memutuskan hukuman mati/kisas. Hukuman mati kisas ini 

berdasarkan Putusan Pengadilan Umum Thaif No. 75/17/8 Tanggal 

22/04/1424H (23/06/2003M) yang telah disahkan Mahkamah Banding dengan 

Nomor 307/Kho/2/1 Tanggal 17/07/1428 dan telah disetujui Mahkamah Agung 

dengan Nomor 1938/4 Tanggal 2/12/1429 H. Setelah melakukan berbagai 

upaya, keluarga bersedia mengubah dari kisas hukuman mati menjadi 

pembayaran uang diyat atau ganti rugi walaupun keluarga FAG sempat 

bersikukuh meminta ET tetap dihukum pancung pada 2002 lalu.Pembayaran 

uang diyat tersebut sebesar 30 juta Riyal atau sekitar Rp. 120 miliar. Tapi, 

kemudian mereka bersedia kembali menurunkan menjadi 4 juta Riyal atau 

Rp15,5 miliar. ET bebas setelah terbayarnya dana pembebasan sebesar Rp15,5 

milliar digalang sejak 2018. 

Kasus-kasus pembunuhan ini pada dasarnya berkaitan dengan hukum 

internasional (ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang mengatur 

serta mengikat hubungan antara subjek-subjek dan negara-negara hukum 



6 
 

 
 

lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional yang di himpun) 3 , juga 

berkaitan hukum nasional dalam hal ini berkaitan dengan asas nasional aktif 

mengingat kasus ini tindakan dari warga negara Indonesiadengan locus delicti 

di luar negeri. Berdasarkan asas nasional aktif, apabila warga negara Indonesia 

melakukan tindakan yang menyebabkan pidana di luar negeri terhadap warga 

negara Indonesia tersebut dapat diberlakukan hukum Indonesia. Asas 

personalitas atau yang disebut juga asas nasional aktif bertumpu pada 

kewarganegaraan dari pelaku kejahatan. Dimana dalam asas ini, hukum pidana 

Indonesia mengikuti kemana pun warga negara Indonesia itu berada. Dalam hal 

ini tidak dapat diterapkan pada semua tindak pidana.Inti asas ini diatur dalam 

Pasal 5 KUHP. 

Berdasarkan latar belakang diatas Peneliti memilih judul 

“KETERLIBATAN WARGA NEGARA INDONESIA DALAM TINDAK 

PIDANA PEMBUNUHAN WARGA NEGARA ASING DI LUAR 

NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS NASIONAL AKTIF” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian skripsi ini maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut:  

                                                           
3Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika 

Global, cetakan ke-6,Alumni, Bandung, 2015, hlm. 1. 



7 
 

 
 

1. Bagaimana aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia mengatur 

keterlibatan warga negara Indonesia dalam tindak pidana pembunuhan 

warga negara asing di luar negeri berdasarkan asas nasional aktif? 

2. Apakah aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dapat 

diberlakukan kembali kepada warga negara Indonesia yang melakukan 

tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia setelah terbitnya putusan 

pengadilan luar negeri terhadap perbuatan yang dilakukan di luar wilayah 

negara Indonesia? 

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap 

warga negara Indonesia yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan 

warga negara asing di luar negeri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis, mengkaji, dan mengetahui tentang bagaimana aturan 

pidana dalam perundang-undangan Indonesia mengatur keterlibatan warga 

negara Indonesia dalam tindak pidana pembunuhan warga negara asing di 

luar negeri berdasarkan asas nasional aktif. 

2. Untuk menganalisis, mengkaji, dan mengetahui apakah aturan pidana dalam 

perundang-undangan Indonesia dapat diberlakukan kembali kepada warga 

negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara 

Indonesia setelah terbitnya putusan pengadilan luar negeri terhadap 

perbuatan yang dilakukan di luar wilayah negara Indonesia. 
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3. Untuk menganalisis, mengkaji, dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan 

oleh Pemerintah Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang menjadi 

pelaku tindak pidana pembunuhan warga negara asing di luar negeri. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Yaitu berguna bagi para pembaca sebagai referensi dalam penyelesaian 

tindak pidana pembunuhan dikaitkan dengan asas nasional aktif dan 

menambah wawasan terhadap masalah-masalah tindak pidana pembunuhan 

dikaitkan dengan asas nasional aktif. 

2. Kegunaan Praktis 

Yaitu penelitian ini berguna bagi masyarakat Internasional khususnya 

Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan dibidang tindak pidana 

pembunuhan warga negara Indonesia terhadap warga negara asingdi luar 

negeri dan dapat memberikan masukan atau pemikiran mengenai ketentuan 

KUHP dalam penerapan asas nasional aktif tindak pidana pembunuhan 

lintas wilayah dan juga dapat memberikan acuan atau informasi kepada 

masyarakat luas tentang ketentuan dan penerapan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana mengenai pembunuhan lintas wilayah. 
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E. Kerangka Pemikiran 

Manusia sejak dan sebelum di lahirkan telah mendapatkan hak, hak 

tersebut didapat dan diterima oleh setiap orang yang diberikan oleh Tuhan Yang 

Maha Esa. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang 

menganut ideologi Pancasila dan sesuai sila ke-1 (satu) yaitu Ketuhanan Yang 

Maha Esa dengan ini memberikan hak-hak untuk masyarakatnya. Salah satunya 

hak hidup. 

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechts staats),4   maka setiap 

tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, karena 

hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu 

tindak pidana. Banyak kepentingan hukum dalam masyarakat yang dilindungi 

oleh undang-undang, yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi tiga 

golongan besar yakni:5 

1. Kepentingan hukum perorangan (individual belangen); 

2. Kepentingan hukum masyarakat (social of maatschappelijke belangen); 

3. Kepentingan hukum negara (staats belangen). 

Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai 

bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan 

hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan 

bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik 

                                                           
4Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. 
5Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 64. 
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walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu 

bertambah.6 

Hukum sebagai social engineering, bermakna penggunaan hukum secara 

sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-

citakan atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Hukum tidak lagi 

dilihat dari sekedar sebagai tatanan penjaga status quo, tetapi juga di yakini 

sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara 

terencana.7 Maka hukum wajib dijungjung tinggi oleh setiap warga negaranya 

demi mencapai tujuan-tujuan tertentu dan mencapai tertib masyarakat yang di 

cita-citakan. Menjungjung hukum harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia 

tanpa kecuali, karena Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa 

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 

ada kecualinya”. 

Praktiknya dalam suatu masyarakat pasti saja ada masyarakat yang 

melawan hukum baik dalam bentuk pelanggaran maupun kejahatan. Kejahatan 

adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang tanpa harus 

diatur dalam perundang-undangan pun perbuatan tersebut lazimnya harus 

dipahami sebagai kejahatan yaitu pembunuhan, pencurian, penipuan, 

penculikan, kesusilaan dan lain-lainnya yang dilakukan oleh subjek hukum. 

                                                           
6Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.1. 
7Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 162. 
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Dalam KUHP tidak dijelaskan secara jelas pengertian kejahatan, tetapi 

kejahatan diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. 

Tindak pidana pembunuhan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 

pokok, tindak pidana pembunuhan dalam bentuk memperberat salah satunya 

adalah tindak pidana pembuhunan berencana. Membedakan sebuah perbuatan 

masuk ke dalam tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok, berat, atau 

ringan dilihat dari unsur tindak pidana tersebut.8 Pembeda unsur tersebut yaitu 

pada adanya kesengajaan merencakanan atau tidak dalam tindak pidana 

tersebut. Sengaja menurut KUHP Indonesia “sengaja” (opzet) berarti “de 

(beweuste) richting van den wil op een bepaald misdriff” (kehendak yang 

disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut 

penjelasan tersebut, “sengaja” (opzet)  sama dengan willens en wetens 

(dikehendaki dan diketahui). 9  Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) 

mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berati 

mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya 

(culpa) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya 

yang ia harus mempergunakan.10 

Tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam 

teritorial hukum negara kewarganegaraan pelaku atau di luar teritorial hukum 

                                                           
8 Dwi Hananta, PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN 

MEMPERBERAT DALAM PENJATUHAN PIDANA,Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, 

Nomor 1, Februari, 2018. e-ISSN 2528-1100, p-ISSN 2303-3274. Available at: 

<http://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185>. Date 

accessed: 16 aug 2020, doi: http://dx.doi.org/10.25216/JHP.7.1.2018.87-108. hlm. 4-8. 
9Andhi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 106. 
10Ibid, hlm. 125. 
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negara kewarganeraan pelaku tersebut. Jika terjadi di luar teritorial hukum 

negara kewarganegaraan pelaku maka diperlukan adanya hukum pidana 

Internasional dan nasional. 11  Hukum internasional telah mengatur langkah-

langkah dalam upaya masyarakat Internasional untuk menuntut dan mengadili 

kejahatan lintas batas teritorial atau bersifat transnasional. 

Pertanggung jawaban pidana individu dari sudut hukum pidana 

Internasional berbeda dengan sudut pandang hukum pidana yang telah berlaku 

universal. Sekalipun individu sebagai representasi negara memegang peranan 

penting dalam hukum Internasional, negara tetap merupakan aktor penting 

dalam pemberlakuan sistem hukum nasional  berkaitan dengan implementasi 

hukum Internasional ke dalam batas wilayah yurisdiksi kriminal suatu negara.12 

Konsep universalitas dari perlindungan hak asasi manusia ini didorong oleh 

pemahaman  yang  sama  dari  negara-negara,  bahwa  hak  asasi  manusia  

tersebut adalah hak kodrati manusia yang berasal dari Tuhan yang wajib 

dilindungi oleh negara.13 Dalam prakteknya jika pelaku kejahatan telah diadili 

di luar negeri atau pengadilan Internasional, maka pelaku tersebut tidak dapat 

diadili di negaranya tersebut, hal ini sesuai dengan asas nebis in idem. 

Asas nebis in idem di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara 

                                                           
11Boer Mauna, Op.Cit, hlm. 300. 
12 Romli Atmasasmita, Hukum Pidana Internasional: Dalam Kerangka Perdamaian dan 

Keamanan Internasional, Fikahati Aneska,Jakarta, 2010, hlm. 1. 
13  SITUNGKIR, Danel Aditia. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDIVIDU 

DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. JURNAL LITIGASI (e-Journal), [S.l.], v. 19, n. 

1, dec. 2019. ISSN 2442-2274. Available at: 

<http://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/834>. Date accessed: 18 aug. 2020. doi: 

http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v19i1.834. hlm. 9. 

http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v19i1.834
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yang Berkaitan dengan Azas Nebis In Idemyang isinya mengacu pada kinerja 

Panitera dalam penangan perkara agar pengulangan perkara dengan objek dan 

subjek yang sama dan telah diputus secara inkracht tidak dapat terjadi lagi dan 

asas Nebis In Idem ini dapat terlaksana sebagaimana demikian. Hal ini pun 

diatur dalam Pasal 76 KUHP yang berbunyi: 

“Pasal 76: 

(1) Kecuali dalam putusan hakim masih mungkin 

diulangi (Herziening), orang tidak boleh dituntut 

dua kali karena perbuatan oleh Hakim Indonesia 

terhadap dirinya telah diadili dengan putusan 

yang menjadi tetap. 

Dalam artian Hakim Indonesia, termasuk juga 

Hakim Pengadilan Swapraja dan adat, ditempat-

tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan 

tersebut. 

(2) Jika putusan yang tetap berasalah dari hakim 

yang lain, maka terhadap orang itu dan karena 

perbuatan pidana itu pula, tidak boleh diadakan 

penuntutan dalam hal: 

1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan 

atau pelepasan dari tuntutan hukum; 

2. Putusan berupa pemidanaan dan pidananya 

telah dijalani seluruhnya atau telah diberi 

ampun atau wewenang untuk 

menjalankannya telah hapus karena 

daluwarsa.” 

 

Pasal 76 KUHP dan SEMA RI No. 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan 

Perkara yang Berkaitan dengan Azas Nebis In Idem ini menjadi dasar bahwa 

seseorang pelaku tindak pidana yang telah diadili tidak dapat diadili kembali 

dengan kasus yang sama. 

Tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan sesama warga negara antara 

pelaku dan korban juga dapat dilakukan oleh perbedaan warga negara antara 

pelaku dan korban. Tindak pidana pembunuhan, merupakan salah satu 
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kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dunia. Berkenaan dengan 

penentuan yurisdiksi, dalam hukum internasional dikenal 3 jenis yurisdiksi, 

yaitu 1) Yurisdiksi untuk menetapkan Undang-Undang (the jurisdiction to 

prescribe); 2) Yurisdiksi untuk penegakan hukum (the jurisdiction to enforce); 

dan 3) Yurisdiksi untuk menuntu (the jurisdiction to adjudicate). Pengertian 

yurisdiksi merujuk kepada yurisdiksi penegakan hukum. 

Dalam kajian yurisdiksi tersebut, untuk menentukan hukum yang berlaku 

ada beberapa asas yang biasa digunakan sebagai 1) Subjective Territorality, 

yaitu asas yang menentukan berlakunya hukum ditentukan berdasarkan tempat 

perbuatan tersebut dilakukan; 2) ObjectiveTerritorality, yaitu asas perluasan 

dari asas Subjective Territorality yang menentukan bahwa hukum yang berlaku 

adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan 

dampak yang merugikan bagi negara yang bersangkutan; 3) Passive 

Nationality, yaitu asas yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Asas 

ini jarang digunakan karena antara lain hukum warga negara asing dianggap 

tidak memadai untuk melindungi warga negara asing; 4) Active Nationality, 

yaitu asas yurisdiksi yang menentukan bahwa berlakunya hukum didasarkan 

atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang 

dilakukan diluar wilayahnya. Asas ini pada umumnya digunakan apabila korban 

adalah negara atau pemerintah; 5) Universality, disebut juga Universal Interest 

Jurisdiction, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap negara berhak untuk 

menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian 
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diperluas sehingga mencangkup pula kejahatan inti (core crime), misalnya 

kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Dalam referensi hukum pidana dikenal dan diakui berbagai teori dan asas-

asas yang dijadikan alas hukum atau justifikasi pelaksanaan kewenanangan 

Negara (yurisdiksi) untuk menuntut dan menghukum pelaku-pelaku kejahatan-

kejahatan tersebut. 14  Negara dapat menunut dan mengadili kejahatan 

(pelakunya) baik di dalam maupun di luar batas terirorial negara yang 

bersangkutan. Remmelink menggunakan istilah “Keberlakuan hukum pidana”, 

dan membedakan dalam 2 (dua) hal, yaitu pertama, keberlakuan berkaitan 

waktu tindak pidana (tempus delicti) dan kedua, keberlakuan berkaitan dengan 

“locus delicti” atau tempat terjadinya tindak pidana.15 

Pasal 5 KUHP mengatur warga negara Indonesia melakukan kejahatan 

meskipun terjadi di luar Indonesia, yang berbunyi: 

“ Pasal 5: 

(3) Ketentuan pidana dalam undang-undang 

Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesia 

yang melakukan di luar Indonesia: 

1. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab 

I dan II Buku Kedua, dan dalam pasal-pasal 

160, 161, 240, 279, 450, dan 451; 

2. Suatu perbuatan terhadap suatu yang 

dipandang sebagai kejahatan meurut 

ketentuan pidana dalam undang-undang 

negeri, tempat perbuatan itu dilakukan. 

(4) Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang 

dimaksudkan pada ke-2 boleh juga dilakukan, 

jika tersangka baru menjadi warga negara 

Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.” 

 

                                                           
14Ibid, hlm. 105. 
15Ibid, hlm. 142. 
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Aturan di maksudkan pelaku dari tindak pidana yang dilakukan di luar 

negeri dapat dikenakan hukum pidana Indonesia sehingga Pasal 5 KUHP ini 

mengandung asas nasional aktif di dalamnya. Asas melindungi kepentingan 

nasional (asas nasional aktif) karena ketentuan pidana yang diberlakukan bagi 

warga negara Indonesia diluar wilayah territorial wilayah Indonesia tersebut 

hanya dianggap penting sebagai perlindungan terhadap kepentingan nasional. 

Pasal 5 KUHP ini mempunyai perluasan dalam aturannya dalam Pasal 6 KUHP 

yang berbunyi: 

“Berlakunya Pasal 5 ayat (1) ke-2 dibatasi sedemikian 

rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika 

menurut perundang-undangan negara dimana 

perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancam 

dengan pidana mati.” 

 

Maksud dari Pasal 6 KUHP iniyaitu perbuatan pidana yang dilakukan 

warga negara Indonesia di luar negeri atau negara asing yang telah menghapus 

hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, maka hukuman mati tidak 

dapat dikenakan pada pelaku kejahatan itu. Maka dari itu, Peneliti dalam 

membuat kajian kasus-kasus ini dihubungkan dengan asas nasional aktif. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah sarana bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan, karena hal itu metodologi penelitian diterapkan harus senantiasa 

disesuaikan dengan yang menjadi induknya dari ilmu pengetahuan 

tersebut.  Suatu hal yang penting bagi peneliti dalam penelitian dan penulisan 
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hukum ini adalah semata-mata untuk mempermudah dalam menjawab suatu 

pembahasan dari perumusan masalah, yang meliputi: 

1. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu 

menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori 

dan asas serta menguraikan pelaksanaan dari hukum tersebut.16Menurut 

Soerjono Soekanto:  

“Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang 

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 

Maksusdnya adalah terutama untuk mempertegas 

hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam 

memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka 

menyusun teori-teori baru”.17 

 

Sedangkan menurut Ronny Hanitiyo, penelitian deskriptif adalah: 

“Menggambarkan dan menganalisis permasalahan 

penelitian berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang relevan”.18 

 

Menyangkut permasalahan yang diteliti keterlibatan warga negara 

Indonesia dalam tindak pidana pembunuhan warga negara asing di luar 

negeri dihubungkan dengan asas nasional aktif. 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

yuridis normatif, dimana suatu penelitian yang menekankan pada ilmu 

                                                           
16Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1994, hlm.97-98. 
17Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press,Jakarta, 1984, hlm.43. 
18Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, 

hlm. 32. 
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hukum, disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang 

berlaku dalam masyarakat. 19  Jenis-jenis pendekatan tersebut adalah 

pendekatan pendekatan kasus (case approach), perundang-undangan 

(statute approach). 

3. Tahap Penelitian 

Tahapan penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:  

a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan melakukan kajian 

terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.20 Menurut Ronny Hanitjo 

Soemitro, yang dimaksud penelitian kepustakaan yaitu.21 Adapun data 

sekunder dalam penelitian ini, berupa: 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat, yang dapat berupa norma dasar (Pancasila), 

peraturan dasar seperti : Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Warga Negara 

Indonesia di Luar Negeri; Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri; 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi; 

                                                           
19Ibid, hlm. 106. 
20 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, 

hlm. 13. 
21Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit., hlm. 160. 
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pengesahan 

Perjanjian Antara Pemerintah RepublikIndonesia dan Pemerintah 

Malaysia Mengenai Ekstradisi; Surat Edaran Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan 

Perkara yang Berkaitan dengan Azas Nebis In Idem; Pasal 2, Pasal 

5, Pasal 53 ayat (1),Pasal 55, Pasal 56,Pasal 308, Pasal 338, Pasal 

339, Pasal 340,Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343, Pasal 344, Pasal 345, 

Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349, Pasal 345, Pasal 362 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pasal 191 ayat (1), Pasal 191 

ayat (2), Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Adapula Peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa norma 

dasar yang digunakan oleh Pemerintah Malaysia, yaitu Pasal 34, 

Pasal 300, Pasal 302 Penal Code Act 574 (KUHP Malaysia). 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku 

hukum pidana, surat kabar, dan tulisan-tulisan ilmiah para ahli yang 

berkaitan dengan asas nasional aktif. 

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, contohnya kamus (hukum Inggris dan Indonesia).22 

                                                           
22Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2006 hlm. 

13. 
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b. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan kajian terhadap 

data primer yang diperoleh melalui tanya jawab (wawancara) dengan 

pihak atau instansi yang terkait dengan topik permasalahan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data berupa 

studi dokumen dan studi lapangan: 

a. Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan metode teknik pengumpulan data tertulis.23 

Peneliti melakukan studi dokumen terhadap dokumen yang erat 

kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis, 

yuridis yang bersifat formal atau resmi, dengan cara menginventarisasi, 

mengklasifikasi, mensistematisasi, mengolah atau menganalisis. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan terhadap data primer melalui wawancara 

dengan menggunakan teknik wawancara terbuka terstruktur. 

Wawancara dilakukan secara langsung bertatap muka. 

5. Alat Pengumpulan Data 

a. Alat pengumpul data dalam penelitian dimana peneliti mengumpulkan 

data sekunder alat yang digunakan adalah daftar inventarisasi, 

klasifikasi dan sistematisasi perundang-undangan, asas, teori, doktrin 

                                                           
23Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Garafindo 

Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82.  
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hukum, buku-buku dan putusan pengadilan, selain itu digunakan juga 

flash disk, hand phone, kamera, catatan, dan alat tulis. Menurut Tim 

Penyusun, Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir) 

bahwa Pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundang-

undangan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian 

ini berupa inventarisasi hukum dan catatan-catatan. 24  Peneliti juga 

menggunakan flash disk untuk penyimpanan data. 

b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan kepustakaan dimana 

peneliti mengumpulkan data primer, alat pengumpulan data yang 

digunakan adalah daftar pertanyaan dan pedoman wawancara, alat 

perekam dan kamera. 

6. Analitis Data 

Menurut Anthon F. Susanto dan Otje Salman S, sebuah analisis 

dianggap sebagai analisis hukum yaitu “apabila analisis yang logis (berada 

dalam logika sistem hukum) dan juga menggunakan term yang dikenal 

dalam keilmuan hukum.” 25  Dalam penelitian ini maka peneliti 

menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif, yaitu suatu cara 

penelitian yang mengahasikan data deskriptif analitis yaitu apa yang 

diuraikan diteliti dan dipelajari atau dianalisis sebagai sesuatu yang utuh, 

tanpa menggunakan rumus matematik. 26 Data yang diperoleh, 

                                                           
24 Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas 

Pasundan, Bandung, 2010, hlm. 19-20. 
25Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan 

Membuka Kembal, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13. 
26Ronny Hanitijio Soemitro, Op.Cit, hlm.98. 
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dikelompokkan dan disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisisnya 

data tersebut, secara kualitatif. Yang dimaksud kualitatif, yaitu analisis 

berupa uraian dan kalimat.27 Menurut Soejono Soekanto “Analisis dapat 

dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara konsisten dan sistematis 

terhadap gejala-gejala tertentu”28 

7. Lokasi Penelitian 

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang 

mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, lokasi 

penelitian tersebut yaitu perpustakaan terdiri dari: 

a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. 

Lengkong Dalam No. 17, Bandung. 

b. Perpustakaan Hukum  Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum 

Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung. 

c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jl. Kawaluyaan Indah II 

No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung. 

d. Direktorat Perlindungan WNI & BHI Kementerian Luar Negeri 

Republik Indonesia, Jalan Taman Pejambon No. 6, Gambir, RT. 09/RW 

05, Senen, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta. 

                                                           
27Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Yasrif Watampone, Jakarta, 

2008, hlm. 188. 
28Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatutan Hukum, Rajawali , Jakarta, 1982 

hlm.30. 


