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 KASUS  

Tragedi Sule 
 

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 1 Maret 2012 di Kabupaten Purwakarta. Bermula 
dari kecurigaan Sule bahwa istrinya Soimah telah berhubungan gelap dengan mantan 
suaminya. Dengan menggunakan senjata api laras panjang yang ia pinjam dari 
temennya,Sule melaksanakan maksud kejinya yang sebulan terpendam untuk 
melenyapkan Soimah. Saat Sule menembak senjata itu ke arah Soimah yang sedang 
menggendong anaknya (Aziz),ternyata peluru mengenai Aziz yang langsung terjungkal. 
Sementara Soimah hanya terluka terserempet peluru. Akibat luka-luka yang dideritanya, 5 
hari kemudian Aziz meninggal dunia di rumah sakit “Sesuatu” di kota Bandung.  

 
SOAL 

1) Tindak pidana apakah yang dapat dipersalahkan kepada Sule atas perbuatannya 
kepada Aziz ! Jelaskan jawaban Saudara dengan menguraikan unsur-unsurnya!  

2)  Sebutkan dan jelaskan 6 delik pada tindak pidana yang dilakukan oleh Sule diatas !  

3) Apakah bentuk kesalahan yang ada dalam kasus tewasnya Aziz dan terlukanya 
Soimah?  

4) Jika pada tanggal 3 Maret 2012 terjadi pengurangan unsur pada pasal yang 
digunakan yaitu unsur “sengaja”,ketentuan mana yang harus digunakan? Jelaskan 
jawaban Saudara dengan disertai dasar hukumnya!  

5) Dimanakah seharusnya Sule diadili atas tindak pidana yang ia lakukan? Perlukah 
ajaran “locus delicti” dalam kasus ini?  

6) Apakah ajaran Kausalitas diperlukan dalam menghadapi kasus di atas? Jelaskan 
jawaban saudara dan jelaskan kasus diatas dengan menggunakan 2 ajaran 
kausalitas yang saudara ketahui!  

7) Selain tindak pidana atas tewasnya Aziz,apakah Sule juga dapat dipidana atas 
terlukanya Siomah? Atas dasar apa? Jelaskan dengan mengguraikan syarat-syarat 
dan menyebutkan dasar hukumnya!  

 
KASUS 

Siang itu, di gedung DPR terjadi demonstrasi besar-besaran antara pekerja buruh. 
Pada saat itu suasana sangat ramai dan ricuh. Diantara kerumunan itu ada seorang bapak 
yang bukan demonstran masuk ke dalam keramaian itu. Dia melihat tas salah satu 
perempuan terbuka dan tergeletak di bawah kaki perempuan itu, yang terlihat jelas ada 
handphone dan dompet milik perempuan itu. Karena melihat kesempatan dan tak ada 
satupun yang memperhatikan gerak-geriknya, dia langsung mengambilnya. Namun pada 
saat memasukkan tangan ke dalam tas, aksinya diketahui oleh pemilik tas. Perempuan itu 
berteriak-teriak, hingga pendemo-pendemo lain mengetahui kejadian tersebut. Dan 
sebelum terjadi amuk masa, Bapak itu segera diamankan oleh polisi.  
 



PERTANYAAN 
1) Apakah jika ia berhasil mengambil dompet tersebut tanpa ketahuan, kemudian 

karena kesadarannya ia kembalikan lagi dompet tersebut, apakah hal tersebut dapat 
dikatagorikan sebagai percobaan pencurian?  

2) Andre seorang pendemo yang melihat seorang bapak hendak mencuri kemudian 
menghakiminya dengan memukulinya supaya si bapak tidak kabur, perlakuan 
Andre ini menarik perhatian pendemo lainnya untuk memukuli si bapak. Saat polisi 
datang untuk melerai perkelahian tersebut, ternyata si bapak sudah tidak bernyawa. 
Apakah bentuk kesalahan yang terdapat dalam kasus Andre ini?  

 
 
 
 
 
PILIHAN GANDA :  

1) Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali, memiliki pengertian-
pengertian di bawah ini, kecuali :  

a) Hukum adat di Indonesia berdasarkan UU drt no.1/51  

b) Tidak boleh menganalogikan suatu kasus  

c) Non retro active  

d) Hukum pidana harus merupakan UU tertulis yang di syahkan oleh lembaga 
legislative  

2) Suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti oleh suatu pidana, untuk itu tidak cukup 
adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu 
pidana bagi masyarakat ataupun bagi penjahat tersebut. Harus ada tujuan lebih dan 
tidak saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga masa depan. Teori ini dinamakan 
teori “tujuan”. Teori yang dimaksud dari penjelasan diatas adalah :  

a) Teori absolut atau mutlak  

b) Teori relative atau nisbi  

c) Teori preventif  

d) Teori gabungan  

3) Suatu hari A menyuruh B membeli bakso dari warung sebelah. Di warung tersebut B 
membeli bakso dan membayarnya dengan uang Rp100.000,-, penjual bakso 
bernama C tidak memiliki kembalian dan menyuruh anaknya yaitu D menukarkan 
uang tersebut di toko sebrang jalan, milik E. setelah E memberikan uang tukaran 
pada D, lalu D menyebrang jalan dan menabrak F yaitu seorang anak kecil yang 
sedang naik sepeda. F mendapatkan luka kecil namun terdapat infeksi serius 
didalam tubuhnya, kemudian menyebabkan F meninggal. Dari kasus diatas menurut 
teori adequate veroorzaking, siapakah yang dapat dikatakan sebagai penyebab 
meninggalnya F?  

a) D sebagai penabrak F  

b) Masing-masing : A, B, C, D, & E  

c) A, B, C, D, & E tidak dapat dijadikan penyebab meninggalnya F  

d) Sesuai putusan hakim  



4) Unsur melawan hukum dalam berbagai pasal di KUHP dapat disimpulkan melalui 
kata yang ada kalanya dituliskan dengan melawan hak. Unsur melawan hukum juga 
dapat disimpulkan melalui kata :  

a) Dengan sengaja  

b) Dengan rencana  

c) Wajib diketahui  

d) Semua jawaban salah  

5) Ajaran sebab akibat merupakan suatu ajaran yang mempelajari hubungan sebab 
akibat yang terkandung dalam suatu tindak pidana yang bertujuan untuk 
mengetahui sebab sebenarnya atas suatu akibat yang timbul. Oleh karenanya ajaran 
kausalitas salah satunya berlaku untuk :  

a) Pasal 224 KUHP  

b) Delik formil  

c) Delik materiil yang dikualifisir  

d) Pasal 363 ayat (2) KUHP  

 


