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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang

melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam

undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan

sesuai dengan kesalahannya.1 Untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa

tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah

ditentukan dalam undang-undang sehingga pelaku secara sah dapat dikenai pidana

karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang terhadap kesalahan.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa

kesalahan (geen straf zonder schuld). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-

undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antar kesalahan dan

pertanggungjawaban atas perbuatan.2

Mengenai adanya penentuan pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam

melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak

pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat

melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat

1Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana,Jakarta:Rineka Cipta, 2001,Hlm.12.
2 Adami Chazawi . Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2007,Hlm.151.
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terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (opzet)

atau karena “kelalaian” (culpa).

Pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskan celaan yang objektif

yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat

untuk dapat dipidana karena perbuatanya itu. Dasar adanya perbuatan pidana

adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas

kesalahan.3

Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada (3) tiga bentuk kesengajaan

(opzet), yakni :

1) Kesengajaan sebagai maksud
Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan
apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas
di kenakan hukuman.

2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (doer or dader) dengan perbuatanya
tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik dan mengetahui pasti
atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (Dolus Eventualis)
Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan,
bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan
suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan
timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.4

Suatu perbuatan dapat dikatakan telah melanggar hukum, dan dikenakan sanksi

pidana bila terpenuhi 2 (dua) unsur yakni perbuatan lahiriah yang terlarang/

perbuatan pidana (actus reus), dan ada sikap batin jahat/tercela (mens rea).

Kesalahan (schuld) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur

pertanggungjawaban pidana yang terkadang makna dapat dicelanya si pembuat

3Ibid. Hlm.89.
4Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,Jakarta:Sinar grafika,2005. Hlm.15.
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atau perbuatanya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan

pidana (actus reus) sebenarnya telah terbukti, karena tidak mungkin hakim akan

membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa

perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat,

yaitu:

1) Dapat menginsyafi makna dari perbuatnya.

2) Dapat menginsyafi bahwa perbuatnya itu tidak dapat dipandang patut

dalam pergaulan masyarakat.

3) Mampu untuk menentukan kehendak dalam melakukan perbuatan.5

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana

yang dilakukanya, yaitu:

Dari dalam manusia :

1) Jiwa si pelaku cacat
2) Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan
3) Gangguan penyakit jiwa6

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal

44 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

''Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat,

tidak dapat dipidana''

5 Roeslan Saleh. perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana: dua pengertian dasar dalam
hukum pidana, cetakan ketiga, Jakarta:Aksara Baru 2009, hlm.80.
6 Ibid, hlm.72.
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Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus

ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan

hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah

akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang

melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.7

B. Pengertian Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Anak

Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana penting bukan saja hanya untuk

kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum

masyarakat. Bagaimana masyarakat dapat berbuat sesuai yang diharapkan oleh

hukum (pidana), jika pedoman bertingkah laku itu tidak dipahami. Oleh karena

itu, yang penting bukan hanya apa yang mereka ketahui mengenai tindak pidana,

tetapi apa yang memang seharusnya mereka ketahui.

Menurut Bambang Poernomo, tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh

seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang

merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa

Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda

menyebutkan kata “Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan

tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.8

7Roeslan Saleh. Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana,. Jakarta:Aksara Baru, 1999,
hlm.83.
8 Bambang Poernomo. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta:Ghalia Indonesia.1997. hlm. 86
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Menurut Simons tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.9

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang

menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan

diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang

mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga

siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).10

Perbuatan pidana lebih tepat digunakan dengan alasan sebagai berikut :

1) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu

suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),

artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman

pidananya itu ditujukan pada orangtuanya.

2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana

(yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu,

perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang dtimbulkan orang tadi,

melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada

hubungan erat pula.

3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat

digunakan istilah perbuatan pidana.

9 Wirjono Prodjodikoro. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung:Eresco. 1986. hlm. 1
10 J.B. Daliyo. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta:Prenhalindo. 2001. hlm. 93
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Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal.

Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, anak nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik

menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang

hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat /dursila, atau

kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara

sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian

tingkah laku yang menyimpang.11

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan

oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang

berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli

Atmasasmita, Juvenile Deliquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku

seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang

merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat

membahayakan perkembangan peribadi anak yang bersangkutan.12

Kenakalan anak suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma

hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah

umur. Pengaturan dalam undang-undang pengadilan anak mengacu pada

pembinaan dan perlindungan hukum kepada anak nakal guna melindungi hak-hak

11 Kartini Kartono. Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja, Jakarta : Raja Wali Pers,1992.hlm. 68
12 Romli Atmasasmita. Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja, Bandung : Amico, 1983.hlm. 107.
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anak untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Anak adalah seseorang yang

masih dibawah umur perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum

agarhak-haknya sebagai anak dapat terpenuhi.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Mengenai defenisi anak sampai sekarang ini belum ada persepsi status anak di

bawah umur. Tingkat usia seseorang dapat dikategorikan antara satu negara

dengan negara lain cakupannya beraneka ragam. Indonesia sendiri tidak ada

keseragaman batas umur seseorang yang dapat dikatakan sebagai anak, ada

banyak undang-undang yang menyebutkan batas umur/usia antara lain :

1) Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Jo (junto)

Undang-undang No 35 Tahun 2014, anak adalah seorang yang belum berusia

18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam UU ini yang dimaksud dengan anak dirumuskan dalam Pasal 1 ayat

(3) yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut

dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur

18 tahun(delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa

dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh

karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.13 Dalam hukum positif di

13 PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010,
Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementrian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.
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Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig/person

under age), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (minderjarig

heid/inferiority) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah

pengawasan wali (minderjarige under voordij). Pengertian anak itu sendiri jika

kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-

beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan

mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Adapun

beberapa definisi tentang anak dalam beberapa peraturan perudang-undangan saat

ini adalah sebagai berikut:

1) Pasal 1 Convention on the Right of the Child, Anak diartikan sebagai setiap

orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum

yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya

yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang

menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik

masih belum dewasa.

2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak

adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan

belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal

tersebut adalah demi kepentingannya.

3) RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan

Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah

orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur

18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena

melakukan tindak pidana.
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Mengenai pengertian atau definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-

undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan yang konsisten.

Artinya antara satu dengan lainnya belum terdapat keseragaman, melihat hal

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan batasan umur atau usia anak

digantungkan pada kepentingan pada saat produk hukum tersebut dibuat.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari

janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik

tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif,

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan

kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

1) Nondiskriminasi

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, memerlukan peran

masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan,
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lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia

usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan

perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana

anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai

berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan

terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk

yang dilayani kerena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan

perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan,

pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi

dari bentukbentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang

diberikan.

D. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas dijala raya adalah dua rangkaian kata yang terdiri dari kata

kecelakaan lalu lintas dan jalan raya. Kata kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai

suatu peristiwa dijalan yang tidak disangkakan dan tidak disengaja melibatkan

kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban

manusia atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas merupakan bahaya potensial akibat meningkatnya kegiatan

dalam sektor ekonomi, khususnya perhubungan darat. Kerugian yang ditimbulkan

akibat kecelakaan lalu lintas tidak saja kerugian materil tetapi juga menyebabkan

luka ringan, luka berat, cacat tubuh yang permanen, bahkan meninggal dunia.
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Jalan raya tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan dan sebagiannya

(sebagian besar), perlintasan dari satu tempat ketempat lain. Bahwa jalan sebagai

salah satu prasaran transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan

kehidupan berbangsa dan bernegara dan pembinaan persatuan dan kesatuan

bangsa, wilayah bangsa dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan

kepentingan umum.

Kontroversi penerapan hukum pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas juga

harus diluruskan. Perdamaian dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas sering

terjadi dan diterapkan oleh masyarakat selama ini. Perdamaian kerap kali terjadi

di antara pihak pengemudi yang menabrak dengan pihak korban dengan cara

pembayaran sejumlah uang atau santunan oleh pihak penabrak kepada korban

sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit atau biaya santunan bagi

korban yang telah meninggal dunia. Biasanya pihak korban telah merasa adil

sementara pihak pelaku sendiri dengan tulus ikhlas membayarkan sejumlah uang

tersebut.

Dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas dapat menimpa sekaligus

atau hanya beberapa hanya diantaranya. Berikut kondisi yang digunakan untuk

mengklasifikasikan korban lalu lintas yaitu:

1) Meninggal dunia adalah korban kecelakaan lalu lintas yang dipastikan

meninggal dunia akibat kecelakaan laulintas dalam jangka paling lama 30

hari stelah kecelakaan tersebut.

2) Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita

cacat tetap atau harus dirawat di inap di rumah sakit dalam jangka lebih dari
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30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan cacat tetap jika

sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan

tidak dapat pulih kembali untuk selama-lamanya (cacat permanen/seumur

hidup).

3) Luka ringan adalah korban yang mengalami luka-luka yang tidak

memerlukan rawat inap atau harus diinap lebih dari 30 hari.

Pasal 310 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009:

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan

Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat

(2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau

denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka

berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perkara tindak pidana lalu lintas umumnya terjadi tanpa kesengajaan, di sini yang

ada hanya unsur kealpaan atau kelalaian. Pengenaan pidana kepada orang yang
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karena alpa melakukan kejahatan disebut dengan strict liability, artinya ada

kejahatan yang pada waktu terjadinya keadaan mental terdakwa adalah tidak

mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan.

Namun meskipun demikian dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya

perkara yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk

melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan.14 Dasar pengenaan

strict liability adalah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku

tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan

(kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.

Ketentuan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan menggolongkan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut :

(1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :

a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan

b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang atau

c) Kecelakaan Lalu Lintas berat.

(2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau

barang.

(3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan

Kendaraan dan/atau barang.

(4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

14 Ibid, hlm.4
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merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau

luka berat.

(5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di

sebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta

ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa perkara Kecelakaan Lalu

Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana lalu lintas dapat melakukan

tindakan represif yaitu tindakan yang pada prinsipnya didasarkan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku seperti KUHP, misalnya dalam bentuk

penegakan hukum (penyidikan) kepada pelaku, namun dalam hal tertentu tindakan

represif tidak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dapat juga

dibenarkan oleh Pengadilan. Maksudnya adalah Serangkaian tindakan Hakim

untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas,

jujur dan tidak memihak disidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam Undang-Undang.
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E.  Pengertian Putusan Hakim

Perihal “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan

diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu dapatlah

dikonklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” disatu pihak berguna bagi

terdakwa memperoleh kepastian hukum (rech zekerheids) tentang “statusnya” dan

sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut

dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum verzet,

banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak,

apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim

merupakan mahkota “sekaligus” “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan,

kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan,

mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim

yang bersangkutan.15

Menurut Leden Marpaung, Pengertian putusan  hakim adalah hasil atau

kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangan dan dinilai dengan semasak-

masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.16

Dalam praktek peradilan, lazimnya terhadap putusan pemidanaan kerap muncul

nuansa yuridis. Pertama, jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa,

majelis hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan, yang diancam

dengan pidana lima tahun atau lebih atau tindak pidana itu termasuk yang diatur

dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan terdapat alasan cukup untuk itu.

15 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung:PT Citra
Aditya Bakti, 2010, hlm.129
16 Leden Marpaung, Proses Penangan Perkara Pidana Bagian Kedua, Jakarta:Sinar grafika, 1995,
hlm.406.
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Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat

menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskanya

jika terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat (2) KUHAP). Kedua,

sedangkan terhadap lamanya pemidanaan (sentencing atau straftoemeting)

pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan

antara pidana minimum dan maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam

persidangan.

Menurut MacKenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat

dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam

suatu perkara, yaitu:

1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara

syaratsyarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-

pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti

adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan

terdakwa dan kepentingan korban.

2) Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan

dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana,

hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam

perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan

suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.
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3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana

harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin

konsistensi dari putusan hakim. 17

17 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta :. Sinar
Grafik. 2010. Hlm 106


