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KETIDAKSESUAIAN ANTARA UNSUR-UNSUR 
DALAM KEBUDAYAAAN ATAU MASYARAKAT 
YG MEMBAHAYAKAN HIDUPNYA KELOMPOK 

SOSIAL, ATAU MENGHAMBAT 
TERPENUHINYA KEINGINAN-KEINGINAN 
POKOK PARA WARGA KELOMPOK SOSIAL 

SEHINGGA MENYEBABKAN RUSAKNYA 
IKATAN SOSIAL 

MASALAH 
SOSIAL? 



SUMBER MASALAH SOSIAL 

EKONOMIS BIOLOGIS 

BIOPISKOLOGIS KEBUDAYAAN 



MASALAH SOSIAL DI MASA PANDEMI 

Meningkatnya 
kejahatan 
jalanan 



KEJAHATAN 
PROPERTY, 

KEJAHATAN THD 
ANAK DAN 

KEJAHATAN ITE 



PERSPEKTIF HUKUM 
PIDANA 

UNDANG-
UNDANG 

PUTUSAN 
PENGADILAN 

PENDAPAT 
AHLI HUKUM 



PEMAAFAN? 
PEMBERATAN? 



PASAL 363 AYAT (1) ANGKA 2 KUHP : 

“Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, 
banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung 

meletus, kapal karam, kapal terdampar, 
kecelakaan kereta api, huru hara, 

pemberontakan atau bahaya perang.” 



Pemaafan? 

ALASAN PEMBENAR ALASAN PEMAAF 

OVERMACHT GILA 

NOODWEER PEMBELAAN DIRI YG 
MELAMPAUI BATAS 

PERINTAH UU PERINTAH JBTN TIDK 
SAH 

PERINTAH JABATAN 



Keterpaksaan? 

• Quod alias non facit licitum facit (Keadaan terpaksa 
membolehkan yg dilarang) 

• In casu extreame necessitaes omnia sunt communia 
(keadaan terpaksa, tindakan yg diambil dipandang 
perlu); 

• Necessitas quod cogit defendit (keadaan terpaksa 
melindungi apa yg harus diperbuat) 

• Necessitas sub lege non continentur, quia quod alias 
non est licitum necessitas facit licitum (keadaan 
terpaksa tidak ditahan oleh hukum, namun dilakukan 
dlm keadaan terpaksa mk perbuatan tsb dianggap sah). 

 



Jonkers : 

• Daya paksa absolut 
• Daya paksa relatif,  

Masih ada kesempatan untuk memilih (pengaruh 
daya paksa), misalnya seseorang yang melakukan 
krn ketakutan akan kehilangan hidupnya (Simon, 
Noyon Langameiejer daya paksa relatif sbg 
alasan pemaaf) 

• Keadaan darurat  
(tiga bentuk : konflik kepentingan, pertentangan 
kepentingan vs kewajiban, pertentangan antara 
dua kewajiban)  



Moeljatno : 

• Contoh konflik kepentingan, seorang yg 
berhari-hari tidak makan mencuri sebuah roti, 
toko kacamata terpaksa melanggar larangan 
buka toko krn ada seorang yg membutuhkan 
kcmt, Hoge Raad 15 Oktober 1923 dianggap 
sbg keadaan darurat yg merupakan  bagian 
dari daya paksa 



Perspektif Islam : 

• Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa 
yang Dia haramkan, kecuali yang terpaksa kalian makan.” QS. 
Al-An’am 119 

• “Siapa yang dalam kondisi terpaksa memakannya sedangkan 
ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, 
maka ia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha 
pengampun lagi Maha penyayang.” (QS. Al-Baqarah 173 

• “Siapa yang terpaksa mengonsumsi makanan yang 
diharamkan karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, 
maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” QS. Al-Ma’idah: 3 
 
 





Fakta Hukum : 

• Adanya bantuan dari pemerintah 

• Adanya bantuan dari berbagai lapisan 
masyarakat 

• Kejahatan di masa pandemi, belum tergolong 
sebagai memenuhi kebutuhan karena lapar 

• Belum tepat untuk dianggap sebagai darurat 



Sekian dan Terimakasih 


