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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kedudukan dan Tugas Wewenang Kejaksaan sebagai Penegak Hukum  

 

1. Kedudukan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum 

 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan institusi Kejaksaan sebagai 

penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. 

Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas 

kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara 

kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara 

perdata.
1
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 Ayat 1 UUD 

1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 

Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan 

Kehakiman.  

 

Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal  38 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 

kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan  badan-

badan lain yang diatur dengan undang-undang.Selanjutnya, Undang-Undang RI 

                                                           
1
Marwan Effendi, 2005, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum, PT. 

Gramedia Pustaka, Jakarta. hlm 120 
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Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 

menegaskan bahwa: 

1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini 

disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara 

di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang; 

2)  Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan secara 

merdeka; 

3) Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah satu dan tidak 

terpisahkan. 

 

Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas, dapat 

diidentifikasi beberapa hal, yaitu: 

1) Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan; 

2) Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan 

kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang; 

3) Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka; 

4) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik  Indonesia, 

Pasal 2, menegaskan bahwa: 

1) Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini disebut 

Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 

negara di bidang penuntutan; 

2) Kejaksaan adalah salah satu dan tidak  terpisah-pisahkan dalam melakukan 

penuntutan.  
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Dari pengaturan Pasal 2 Ayat 1  dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 

tersebut  dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: 

1.    Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan; 

2.    Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan; 

3.    Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. 

 

Penjelasan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang ini dijelaskan bahwa Kejaksaan 

adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksanaan kekuasaan negara yang 

mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum 

dan keadilan  di lingkungan peradilan umum. Kemudian Penjelasan Pasal 2 Ayat 

2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kejaksaan adalah satu dan tidak 

terpisah-pisahkan” adalah landasan pelaksaan  tugas dan wewenangnya di bidang  

penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, 

sehingga dapat menampilkan  ciri khas  yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, 

dan tata kerja kejaksaan. Oleh karena itu, kegiatan penuntutan di pengadilan oleh 

Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas 

berhalangan. Dalam hal demikian, tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap 

dilakukan sekalipun oleh Jaksa Pengganti. 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 1 menegaskan bahwa Kejaksaan 

Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat negara penegak 

hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Dalam Ayat 2 

menyebutkan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung 
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tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Pasal 3 menetapkan bahwa bahwa 

Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan. 

Menilik pengaturan Pasal 1 dan Pasal 3 undang-undang tersebut, dapat ditarik 

beberapa hal penting, yaitu: 

1.    Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum 

2.    Tugas utama Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum 

3.    Kejaksaan harus menjujung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara 

4.    Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan 

 

Penjelasan Umum undang-undang tersebut, diuraikan bahwa Kejaksaan RI, 

seperti halnya dengan alat-alat negara lainnya adalah alat revolusi untuk 

melaksanakan pembangunan nasional semesta yang berencana menuju 

tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau masyarakat 

Sosialis Indonesia yang memenuhi amanat penderitaan rakyat, karena negara 

Republik Indonesia adalah negara Hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh  

Kejaksaan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. 

 

Penjelasan  Pasal Ayat 2 dinyatakan  bahwa istilah “menjunjung tinggi” adalah 

termaksud pengertian “memberi perlindungan”. Sementara itu, dalam Penjelasan 

Pasal 3 Ayat 1 dinyatakan bahwa dalam menjalankan  tugasnya, pejabat-pejabat 

Kejaksaan  harus mengindahkan  hubungan hierarki di lingkungan 

pekerjaannya.Bila ketiga undang-undang mengenai kedudukan Kejaksaan RI 

dalam penegakan hukum di Indonesia di atas dikomparasi, tampak ada beberapa 

persamaan namun ada pula perbedaan, yaitu: 

1) Kesamaan ketiga Undang-Undang Kejaksaan  (Undang-Undang No. 16 

Tahun  2004,  Undang-Undang No. 5 Tahun 1991, dan Undang-Undang 

No.15 Tahun 1961) berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan adalah pertama, 

Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) utama di bidang penuntutan; 
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2) Kesamaaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 

Tahun 1991 yakni Kejaksaan  adalah lembaga pemerintahan yang melakukan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berbeda  dari pengaturan Undang-

Undang  No. 15  Tahun 1961 yang menegaskan bahwa Kejaksaan  adalah alat 

negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut  umum; 

 

3) Perbedaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. 

5 Tahun 1991 dan Undang-Undang No.15  Tahun 1961 terletak pada unsur 

bahwa “kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka”. Undang-

Undang No. 16 Tahun 2004 mengatur dengan tegas bahwa kejaksaan 

memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan negara 

di bidang penuntutan, sedangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 dan 

Undang-Undang No. 15 tahun 1961 tidak mengatur hal ini; 

4) Perbedaan lainnya adalah Undang-Undang No. 15 tahun 1961 menegaskan 

secara eksplisit bahwa kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi 

rakyat dan hukum negara, sementara Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan 

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1991 

tidak menegaskan hal tersebut. 

 

Mencermati pengaturan di atas dapat dijelaskan  bahwa kedudukan kejaksaan 

sebagai suatu Lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di 

bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa 

kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif. 

Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan  kejaksaan dalam melakukan 

penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah 

terjadinya ambivalensi kedudukan kejaksaan RI dalam penegakan hukum di 

Indonesia. 

 

Selanjutnya, sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 Ayat 1 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam 

melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan 

pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.  
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Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi  Jaksa seperti yang seperti yang 

digariskan dalam “Guidelines on the Role of Prosecutors dan International 

Association of Prosecutors”. 

 

Lebih jauh, dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, 

antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk 

pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga 

pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan Negara di bidang 

penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dalam 

pengertian lain, Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka 

dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam 

upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan 

kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan 

kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan 

yang hidup dalam masyarakat. 

 

Bila kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan 

kewenangan Kejaksaan melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara 

merdeka, di sini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya (Dual Obligation). 

Dikaitkan demikian, adalah mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, 

tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengatur kekuasaan lainnya, karena 

kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Kesimpulan ini, 

diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan 

penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai Pejabat 

Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada 
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Presiden. Dalam konteks Ilmu Manajemen Pemerintahan, Jaksa Agung, sebagai 

bawahan Presiden, harus mampu melakukan tiga hal, yaitu:
2
 

1. Menjabarkan instruksi, petunjuk, dan berbagai bentuk kebijakan lainnya dari 

Presiden dalam tugas dan wewenangnya dalam bidang penegakan hukum; 

2. Melaksanakan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang telah 

dijabarkan tersebut; dan 

3. Mengamankan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang 

sementara dan telah dilaksanakan. 

 

Dedikasi, loyalitas, dan kredibilitas Jaksa Agung di hadapan Presiden diukur dari 

sejauh mana Jaksa Agung mampu melakukan ketiga hal tersebut, yang pasti 

adalah Jaksa Agung harus berusaha melakukan ketiga itu untuk menunjukkan 

dedikasi, loyalitas, dan kredibilitasnya sebagai pengemban kekuasaan negara di 

bidang penegakan hukum. Di sinilah letak kecenderungan ketidakmerdekaan 

Kejaksaan melakukan fungsinya, tugas, dan wewenangnya. Implikasinya adalah 

keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan (kemamfaatan) hukum yang menjadi 

Cita Hukum bangsa Indonesia, sekaligus yang menjadi tujuan hukum yang 

mestinya harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hanya 

menjadi cita-cita dan jauh dari kenyataan. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2004 menempatkan Kejaksaan dalam kedudukan yang ambigu. Di satu 

sisi, Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi, dan wewenangnya secara merdeka, 

di sisi lain, Kejaksaan dipasung karena kedudukan berada di bawah kekuasaan 

eksekutif. Disinilah antara lain letak kelemahan pengaturan undang-undang ini.  

 

                                                           
2
Ibid. Hlm 125 
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Apabila pemerintah (Presiden) benar-benar memiliki komitmen untuk 

menegakkan supremasi hukum di Indonesia, tidak menjadi masalah bila 

Kejaksaan tetap berada dalam lingkungan eksekutif, asalkan Kejaksaan 

diberdayakan dengan diberi kewenangan dan tanggung jawab luas dan besar 

namun profesional. Apabila Pemerintah tidak memiliki komitmen seperti itu, 

alangkah lebih baik bila Kejaksaan, sebagai salah satu instistusi penegak hukum, 

didudukkan sebagai “badan negara” yang mandiri dan independen bukan menjadi 

lembaga pemerintahan yang tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, maupun 

di bawah kekuasaan lainnya, sehingga Kejaksaan bersifat independen dan 

merdeka, dalam arti tidak terpengaruh dan atau dipengaruhi, dalam melaksanakan 

penegakan hukum di Indonesia. 

 

2.    Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI 

 

Komparasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara 

normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai 

Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan 

dalam Pasal 30  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu: 

1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 

a. Melakukan penuntutan; 

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

c.  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

Undang-Undang; 

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 
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2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus 

dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama 

negara atau pemerintah 

3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman  umum, Kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan: 

a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 

b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 

c) Pengamanan peredaran barang cetakan; 

d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 

dan Negara; 

e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 

f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal. 

 

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa 

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah 

sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang 

bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat 

membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.Kemudian, Pasal 32 

undang-undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang 

tersebut dalam undang-undang ini. 

 

Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. 

Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak 

hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 

menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang 

hukum kepada instansi pemerintah lainnya. 
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Setelah mencermati isi beberapa pasal di atas dapat diartikan bahwa tugas dan 

wewenang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 

1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 

a) Melakukan penuntutan; 

b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 

d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

Undang-Undang;  

e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

 

2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus 

dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama 

negara atau pemerintah. 

3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan: 

a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 

b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 

c) Pengamanan peredaran barang cetakan; 

d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 

dan Negara;  

e) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan 

f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 

 

4) Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah 

sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak; 

5) Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan 

Negara lainnya; 

6) Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi 

pemerintah lainnya. 
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Berkenaan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan RI di atas, Jaksa Agung 

memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu; 

a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan 

keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; 

b) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-

Undang; 

c) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; 

d) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada kepala Mahkamah 

Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara; 

e) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung 

dalam pemeriksaan kasasi perkara-perkara; 

f) Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah 

kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam 

perkara-perkara pidana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. 

 

Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat 

atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam luar negeri, kecuali dalam 

2) Keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri; 

3) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri 

diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, 

sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar 

negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung; 

4) Izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dan 2, hanya diberikan atas dasar 

rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri 

rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang 

dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut didalam 

negeri. 

 

Kemudian Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa: 

1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara 

independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani; 

2) Pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 disampaikan kepada 

Presieden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas. 
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Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia diatur tugas dan wewenang kejaksaan RI. Pasal 27 

menegaskan bahwa: 

1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 

a) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana; 

b) Melaksanakan penetaan hakim dan putusan pengadilan; 

c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat; 

d) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan khusus dapat 

bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara 

atau pemerintah; 

3) Dalam bidang ketertiban dan ketentuan umum, Kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan: 

a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 

b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 

c) Pengamanan peredaran barang tertentu; 

d) Pengawasan alliran kepercayaaan yang dapat membahayakan masyarakat 

dan negara; 

e) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;  

f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.  

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 28 menetapkan bahwa Kejaksaan 

dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah 

sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang 

bersaangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang 

dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. 
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Sementara itu, Pasal 29 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping 

tugas dan wewenang dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas 

dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selenjutnya Pasal 30 

menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan 

membina hubungan kerja sama dengan badan-badan penegak hukum dan kedilan 

serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 31 mengatur bahwa 

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi 

pemerintah lainnya 

 

Mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung diatur dalam beberapa pasal di 

bawah ini. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur bahwa jaksa 

Agung mempunyai tugas dan wewenang: 

a) Menetapkan serta mengendalikan kebiujakan penegakan hukum dan keadilan 

dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;  

b) Mengkordinasikan penanganan perkara pidana tentu dengan institusi terkait 

berdasarkan Undang-Undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh 

Presiden; 

c) Menyampingkan perkara demi kepentingan umum; 

d) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung 

dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara; 

e) Mengajukan pertimbangan tekhnis hukum kepada Mahkamah Agung dalam 

pemeriksaan kasasi perkara pidana; 

f) Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi 

dalam hal pidana mati; 

g) Mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk kedalam atau 

meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena 

keterlibatannya dalam perkara pidana; 

 

Mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung diatur dalam beberapa pasal di 

bawah ini. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur bahwa jaksa 

Agung mempunyai tugas dan wewenang: 
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1) Jaksa Agung memberikan izin kepada seseorang tersangka atau terdakwa 

dalam hal tertentu untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit, 

baik di dalam maupun di luar negeri; 

2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri 

diberikan oleh kepada Kepala Kejakssan negeri setempat atas nama Jaksa 

Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di 

luar negeri hanya diberikan kepada Jaksa Agung; 

3) Izin, sebagaimana yang dimaksud dengan Ayat (1) dan (2), hanya di berikan 

atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar 

negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan untuk itu yang dikaitkan 

dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri. 

 

Kemudian tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia diatur juga dalam 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok 

Kejaksaan Republik Indonesia. 

 

Pasal 2 undang-undang itu ditegaskan bahwa dengan melaksanakan ketentuan-

ketentuan dalam pasal 1,  

1) Kejaksaan mempunyai tugas: 

a) Mengadakan penuntutan perkara-perkara pidana pada pengadilan 

             yang berwenang; 

b) Menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana. 

 

2) Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta 

mengawasi dan mengoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-

ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain 

peraturan Negara; 

 

3) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 

dan Negara; 

 

4) Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan kepadanya oleh 

suatu Negara. 

 

Pengaturan tugas Kejaksaan di atas, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 

mengatur wewenang dan kewajiban Jaksa Agung. Pasal 7 Ayat 2 menegaskan 

bahwa untuk kepentingan penuntutan perkara, Jaksa Agung dan Jaksa-Jaksa 

lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya memberikan petunjuk-petunjuk 
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mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan 

hierarki. Ayat 3 mengatur bahwa Jaksa Agung memimpin dan mengawasi para 

Jaksa melaksanakan tugasnya. Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang itu 

ditegaskan bahwa Jaksa Agung dapat mengenyampingkan suatu perkara 

berdasarkan kepentingan umum. Kemudian Pasal 9 mengatur bahwa Jaksa Agung 

dan jaksa-jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya menjaga agar 

penahanan dan perlakuan terhadap orang yang di tahan oleh pejabat-pejabat lain 

dilakukan berdasarkan hukum. 

 

Persamaan pengaturan dari ketiga undang-undang tersebut (Undang-Undang 

Nomor.16/2004, Undang-Undang Nomor.5/1991, Undang-Undang No.15/1961) 

adalah dimana pertama, dalam bidang pidana, Kejaksaan melakukan penuntutan, 

melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan. Sementara itu, kejaksaan dalam 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat di tegaskan 

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1991. dalam melakukan putusan pidana bersyarat dan putusan pidana. 

Pengawasan, dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 

berdasarkan Undang-Undang, hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2004. 

 

Selanjutnya, ketiga undang-undang kejaksaan di atas mengatur tugas Kejaksaan 

untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum melimpahkan perkara itu ke pengadilan dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam penjelasan Pasal 30 

Ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan penjelasan 27 Ayat 1 
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huruf d dijelaskan bahwa untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan 

tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a) Tidak dilakukan terhadap tersangka; 

b) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan atau dapat 

meresahkan masyarakat, dan atau yang dapat membahayakan keselamatan 

Negara; 

c) Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan 

Pasal 110 dan 138 Ayat 2 Undang-Undang 8 Tahun 1981 tantang hukum 

Acara Pidana; 

d) Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik. 

 

Suatu hal yang hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

(Pasal 30 Ayat 1 huruf d), yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan 

wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang-undang. Adapun tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang 

dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 Ayat 1 huruf d ini bahwa 

kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur 

misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 

Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

Kedua, dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa 

khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas 

nama Negara atau pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Ketiga, dalam 

bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan 

kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengaman kebijakan 
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penegakan hukum, pengamanan peredaran cetakan, pencegahan penyalahgunaan 

dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik 

kriminal.  

 

Beberapa kegiatan ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. sedangkan mengenai pengawasan 

mengenai pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 

dan negara ditegaskan dalam ketiga Undang-Undang Kejaksaan 

tersebut.Kejaksaan dapat meminta hakim untuk menempatkan seorang terdakwa 

di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat yang lain yang layak jika 

yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang 

dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.  

 

Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 31 dan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 28, sementara itu Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 1961 tidak menegaskan hal ini. Selain tugas dan wewenang 

tersebut, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-

Undang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

Pasal 32 dan Undang-Undang Nomor 1991 Pasal 29, sementara Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 1961 tidak menegaskan hal ini.  

 

Selanjutnya, ketiga Undang-Undang Kejaksaan itu menegaskan bahwa dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerja sama 

dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi 

lainnya.  
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Undang-Undang No 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 

ditegaskan bahwa Kejaksaan dapat memberan pertimbangan dalam bidang hukum 

kepada instansi pemerintah lainnya. 

 

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1991 mengatur tugas dan wewenang Jaksa Agung, yaitu: 

a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan 

dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Ketertentu jaksaan; 

b) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-

Undang; 

c) Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi 

terkait berdasarkan Undang-Undang yang pelaksanaan koordinasinya 

ditetapkan oleh Presiden; 

d) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; 

e) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung 

dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara; 

f) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung 

dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana; 

g) Menyampapikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan garasi 

dalam hal pidana mati; 

h) Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah 

kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara 

pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 36 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), dan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1991 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) sama-sama 

menegaskan bahwa Jaksa Agung  Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka 

atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam 

negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri. 

“Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri 

diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, 

sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri 

hanya diberikan oleh Jaksa Agung. Izin dimaksud hanya diberikan atas dasar 
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rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri 

rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu, yang 

dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam 

negeri. 

 

Izin sebagaimana dimaksud di atas, tersangka atau terdakwa atau keluarganya 

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Jaksa Agung atau pejabat yang 

ditunjuk sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung. Izin seperti itu diperlukan karena 

status tersangka atau terdakwa yang sedang dikenakan tindakan hukum, misalnya 

berupa penahanan, kewajiban lapor, dan atau pencegahan dan penangkalan. Yang 

dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah apabila fasilitas pengobatan 

atau menjalani perawatan di dalam negeri tidak ada. Perbedaan pengaturan kedua 

undang-undang tersebut, terletak pada persyaratan adanya jaminan tersangka atau 

terdakwa atau keluarganya berupa uang sejumlah kerugian negara yang diduga 

dilakukan oleh tersangka dan terdakwa, dan apabila tersangka atau terdakwa tidak 

kembali tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, uang jaminan 

tersebut menjadi milik negara. Pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan  

 

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya 

berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama .Semakin lama kejahatan di ibu 

kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan dibeberapa daerah 

dan sampai kekota-kota kecil.Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan 

oleh semua pihak ,baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.  
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Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara 

yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti yang 

dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey dalam bukunya Ramli 

Atmasasmita yang mengemukakan bahwa dalam crimeprevention dalam 

pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi 

dari kejahatan, yaitu : 

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan 

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis 

(pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara 

konseptual. 

2. Metode untuk mencegah the first crime 

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan 

yang pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang dan 

metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (preventif).
3
 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan Kejahatan 

mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku 

seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di 

lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan 

dapat dilakukan secara preventif dan represif. 

 

 

 

                                                           
3
 Romli Atmasasmita, 1983, Bunga Rampai Kriminologi, Rajawali, Jakarta, hlm 66 
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a.    Upaya preventif 

 

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya 

atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan lebih baik 

daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, 

sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki 

penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan 

ulangan.Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif 

dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. 

 

Barnest dan Teeters  menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan 

yaitu:
4
 

1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan 

dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi 

yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat; 

2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan 

potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan 

gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat 

kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu 

kesatuan yang harmonis . 

 

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan 

dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial 

yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan 

pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak 

                                                           
4
Ibid. hlm 79 
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dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang 

sekunder saja.Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan 

suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti 

keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya 

dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan 

ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang 

juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat 

bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. 

 

b.Upaya represif 

 

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional 

yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya 

represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan 

perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan 

yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan 

masyarakat , sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan 

melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat . 

 

Membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana 

kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-

sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan 

kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai  dan 

berhubungan secara fungsional.Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan 

pula dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). Lebih 

jelasnya uraiannya sebagai berikut ini : 
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1)    Perlakuan ( treatment ) 

 

Penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti 

terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai 

kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum 

sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.Perlakuan berdasarkan penerapan 

hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan 

ringannya suatu perlakuan,yaitu : 

a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan 

yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan 

kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu 

berbahaya sebagai usaha pencegahan; 

b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak 

berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku 

kejahatan. 

 

Penerapan perlakuan ini ialah bagaimana tanggapan baik dari pelanggar hukum 

terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha 

pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, 

dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.
5
Jadi dapat 

diartikan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya 

pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-

hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian 

hari tidak lagi melakukan/menanggulangi pelanggaran hukum, baik dari 

pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan 

pemerintah. 

                                                           
5
Abdulsyani,1987,Sosiologi Kriminalitas, Remaja karya, Bandung  , hlm 139 
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2) Penghukuman (punishment) 

 

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan 

(treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah 

dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-

undangan dalam hukum pidana.Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem 

pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, 

maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar 

hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan 

berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. 

 

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan 

seperti yang dikutip oleh Abdulsyani sebagai berikut :
6
 

“Menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna 

bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya 

perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut 

Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal 

hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat 

Indonesia.   

    

Sistem pemasyarakatan, di samping narapidana harus menjalani hukumannya di 

lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu 

keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam 

masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan 

masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak 

merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka 

                                                           
6
Ibid, hlm  141 



42 
 

keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan 

perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat 

dia bertempat tinggal.  

     

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara 

semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. 

Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang 

dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma 

hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggung-

jawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, 

kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu 

keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak baik 

pemerintah maupun warga masyarakat, karena setiap orang mendambakan 

kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. 

 

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung 

mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan 

pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha 

penanggulangan kejahatan tersebut. 

 

Menurut Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 

cara:
7
 

a) Criminal application : (penerapan hukum pidana) 

Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 

tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.  
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b) Preventif without punishment : (pencegahan tanpa pidana) 

Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, 

maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada 

publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau shock therapy kepada 

masyarakat. 

 

c) Influencing views of society on crime and punishment (mas media 

mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 

lewat mas media).Contohnya : mensosialisasikan suatu undang-undang 

dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman 

hukumannya. 

 

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu 

agar tidak terjadi kejahatan. Kaiser memberikan batasan tentang pencegahan 

kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai 

tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang segala tindakan yang mempunyai 

tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu 

pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian 

pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta 

kepada masyarakat umum.
8
 

 

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam 

pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi 

pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-

undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-

norma sentral dari masyarakat.
9
 

 

 

                                                           
8
Muhammad Kamal Darmawan,1984,Strategi Pencegahan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, 
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9
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Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis dalam 

menanggulangi kejahatan meliputi, ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, 

standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di antara golongan 

besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan 

kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.
10

 

 

Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan 

adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga 

tidak memungkinkan mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang 

berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta 

masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat 

diharapkan.      

 

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap 

masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat 

meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam 

masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan 

tersebut.Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh 

pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan 

sambil terus menerus mecari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi 

masalah tersebut.Menurut Barda Nawawi Arief bahwa:
11
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Barda Nawawi Arif, 1991, Upaya Non dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Bahan Seminar Kriminologi, UNDIP, Semarang, hlm 4 
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“Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan 

kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun 

tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang 

terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan 

kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”. 

 

menurut Barda Nawawi Arief,bahwa: 

“Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan 

sarana ”penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya 

pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada 

tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa ”social welfare” dan 

“social defence”. 

 

Lain halnya menurut Baharuddin Lopa bahwa “upaya dalam menanggulangi 

kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah 

penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).”
12

 

 

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa, itu meliputi :
13

 

a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang 

dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan; 

b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan; 

c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat; 

d)  Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk 

lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif; 

e) Meningkatan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana 

penegak hukum. 

 

Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. 

Solusi supresif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah 

mulai,  kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga 
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BaharuddinLopa, 2001, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Penerbit buku 

kompas, Jakarta, hlm 16 
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kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau 

pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. 

Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan 

dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa 

masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya. 

Menghilangkan kecendrungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi.  

 

Solusi yang berlangsung kerena rasa takut disebut hukuman. Entah 

mengakibatkan ketidak mampuan fisik atau tidak, itu tergantung pada bentuk 

hukumannya.Hal tersebut terkait dengan pandangan Jeremy Bentham bahwa yang 

mengemukakan bahwa “Tujuan hukuman adalah mencegah terjadinya kejahatan 

serupa, dalam hal ini dapat memberi efek jera kepada pelaku dan individu lain pun 

untuk berbuat kejahatan.”
14

 

 

C. Tindak Pidana Kesusilaan  

 

1.  Pengertian Tindak Pidana 
 

 

Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai 

pengganti dari perkataan“strafbaar feit” tanpa memberikan sesuatu penjelasan 

mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “strafbaar feit” 

tersebut. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari“Strafbaar feit” merupakan 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana.
15
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Bentham, Jeremy, 2006, Teori Perundang-Undangan (Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum 
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Mezger mengatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan 

hukum,yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 

tertentu suatu akibat yang berupa pidana.
16

 Dengan perbuatan yang memenuhi 

syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang 

memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut 

perbuatan yang dapat di pidana atau disingkat perbuatan jahat (Verbrechen atau 

Crime). Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang 

melakukannya,  maka persoalan  tentang  perbuatan tertentu itu  diperinci menjadi 

dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. Istilah 

tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu strafbaar feit yang 

berasal dari kata strafbaar, artinya dapat dihukum.
17

  

 

Lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa,pembentuk undang-undang sekarang 

sudah agak tepat dalam pemakaian istilah “tindak pidana”. Akan tetapi para 

sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya 

Moeljatno, Guru Besar pada Universitas Gadjah Mada menganggap lebih tepat 

dipergunakan istilah “perbuatan pidana” dalam pidatonya yang berjudul 

“Perbuatan pidana dan pertanggung-jawaban dalam hukum pidana”.
18

 

 

Perlu dikemukakan disini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis 

yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang 

dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seperti dikemukakan oleh Moeljatno 

bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "straf" ini dan istilah"dihukum" 

yang berasal dari perkataan "wordt gestraft", adalah merupakan istilah-istilah 
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Sudarto,HukumPidana,1990, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 23. 
17

Ibid 
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Lamintang,1981, Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek VanHet Nederlanches 

Straftrecht, Pionir Jaya,Bandung, hlm. 36. 
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konvensional.
19

 Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan 

istilah-istilah yang  inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata 

"straf" dan “diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata"wordtgestraft". 

Jika"straf"diartikan "hukuman", maka strafrecht seharusnya diartikan dengan 

hukuman-hukuman.
20 

 

Bassar, mempergunakan istilah “tindak pidana” sebagai istilah yang paling tepat 

untuk menterjemahkan “strafbaar feit”,dengan mengemukakan alasan “istilah 

tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, 

juga sangat praktis diucapkan. Di samping itu pemerintah didalam kebanyakan 

peraturanperundang- undangan memakai istilah tindakpidana, umpamanya 

didalam peraturan-peraturan tindak pidana khusus.
21

 

 

Berkaitan dengan masalah belum adanya kesatuan pendapat mengenai istilah 

“strafbaar feit” dalam hukum pidana Indonesia, Sudarto menegaskan pemakaian 

istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang 

dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari tindak pidana seperti 

yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah lain sudah dapat diterima 

oleh masyarakat. Jadi mempunyai“sociologische gelding”.
22

 

 

Pendapat dua sarjana di atas, dapatlah  diartikan  bahwa perkataan "pidana" 

merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembahasan pengertian yang 

dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.Untuk memberi 

gambaran yang lebih luas, maka perlu dikemukakan beberapa pendapat atau 
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Moeljatno, 1993,  Asas-asas Hukum Pidana, PT. Bima Aksara, Jakarta, hlm.35 
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definisi dari parasarjana tentang pidana. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan 

pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
23

 

 

Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu 

nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.Cross, 

mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada 

seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.24 Dengan cara lain Hart 

mengatakan bahwa pidana harus:
25

 

a) Mengandung penderitaan  atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak 

menyenangkan; 

b) Dikenakan kepada  seseorang  yang  benar-benar atau disangka benar 

melakukan tindak pidana; 

c) Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum; 

d) Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana; 

e) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu 

sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut. 

 

Lamintang mengatakan bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu 

penderitaanatausuatualatbelaka.Hal itu berarti pidana itu bukan merupakan suatu 

tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.26 Pernyataan yang 

dikemukakan di atas adalah untuk mengingatkan adanya kekacauan pengertian 

antara pidana dan pemidanaan yang sering diartikan sama dengan menyebut 

tujuan pemidanaan dengan perkataan "tujuan pidana". 

 

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau tindak 

pidana akan tetapidi dalamnya tidak memberi rincian tindak pidana tersebut. 
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Sudarto, 1986,  Hukum  dan  Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm 24  
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Ketidak-jelasan pengertian tindak pidana, memunculkan berbagai pendapat 

mengenai pengertian tindak pidana, para ahli hukum memberikan pengertian yang 

berbeda-beda, diantaranya: 

a. Utrecht 

 
Menurut Utrecht, pengertian tindak pidana yaitu meliputi perbuatan atau suatu 

melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan 

atau melalaikan itu)" peristiwa pidana"adalah suatu peristiwa hukum (peristiwa 

kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.
27

 

 

b. Vos 
 

 

Menurut Vos peristiwa pidana,yaitu adalah suatu kelakuan. Dalam definisiVos 

dapat dilihat anasir-anasir sebagai berikut:
28

 

1) Suatu kelakuan manusia; 

2) Akibat anasir ini ialah hal peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu 

denganlain; 

3) Suatu  kelakuan  manusia yang  oleh peraturan perundang- undangan (Pasal 1 

Ayat (1) KUHP) dilarang umum dan diancam dengan hukuman. Kelakuan 

yang bersangkutan harus dilarang dan diancam  dengan hukuman, jadi tidak 

semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah suatu 

peristiwa pidana. 

 

c. Pompe 

 
Menurut Pompe tindak pidana dari gambaran teoritis sama artinya dengan suatu 

peristiwa pidana. Peristiwa pidana yaitu suatu pelanggaran kaidah, diadakan 

karena kesalahan pelanggar, dan harus diberi hukuman untuk dapat 

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum Anasir-

anasir tindak pidana atau peristiwa pidana itu.  
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Menurut Pompe adalah sebagai berikut:
29

 

1) Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan hukum) (onrechtmatig 

atau wederrechtelijk); 

2) Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (aan schuld vande 

overtreder tewijten); 

 

d.   Moeljatno 

 
Menggunakan istilah “perbuatan pidana” dengan pertimbangan bahwa perbuatan 

itulah keadaan yang dimuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan 

dan perbuatan itu menunjuk baik kepada akibatnya maupun yang menimbulkan 

akibat. Moeljatno, memberikan pengertian tindak pidana adalah  perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu,bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
30

 

e. Sudarto 

 
Menurut Sudarto, pengertian tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain 

halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (crime atau verbrechen 

atau misdaad)  yang bisa diartikan secara yuridis atau secara kriminologis.
31

 

 
f. Wirjono Prodjodikoro 
 

 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, 

yaitu:
32

 

1) Tindak pidana materiil. 

 
Pengertian  tindak  pidana  materil  adalah,  apabila  tindak  pidana yang 

dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat 

tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. 
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2) Tindak pidana formil. 

 
Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, 

dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang 

disebabkan oleh perbuatan itu. 

 

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
 

 

Pengertian unsur tidakpidana  hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur 

tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian 

yang  pertama (unsur), ialah lebih luas dari yang kedua (unsur-unsur). Misalnya 

unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang 

tercantum dalam Pasal362 KUHP.
33

 Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak 

pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 

dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif, yang dimaksud unsur-unsur 

subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan 

dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang 

terkandung di dalam  hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah 

unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan,yaitu keadaan-

keadaan mana tindakan dar isi pelaku itu harus dilakukan.
34

 

 

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak  pidana itu adalah: 

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus/culpa) 

 
Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud 

dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP. 
35

 Macam-macam maksud atau oogmerk seperti 

yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
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pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana 

itu adalah: 

1) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad sepertiyang misalnya 

terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 

2) Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan 

tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 

 

Sedangkan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
36

 

 
1) Sifat melanggar hukum; 

2) Kualitas dari si pelaku; 

3) Kausalitas,  yakni  hubungan  antara  sesuatu  tindakan  sebagai penyebab 

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 

 

Moeljatno membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (destraf 

baarheidvan het feit atau hetverbodenzijin hetfeit) dan “dapat dipidananya 

orangnya”(strafbaar heidvande persoon) dan sejalan dengan ini beliau 

memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (criminal act) dan“ 

pertanggungan-jawab pidana” (criminal responsibility). Oleh karena hal tersebut 

dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawab 

pidana. 

 

Pandangan beliau dapat disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan  pidana 

(tindak pidana dan strafbaar feit) pandangan ini adalah penyimpangan dari 

pandanggan yang disebut oleh beliau sebagaipandangan  yang monistis,  yang 

dianggapnya kuno. Pandangan monistis ini melihat keseluruhan syarat  untuk 

                                                           
36

Ibid, hlm 184 



54 
 

adanya pidana itukesemuanyamerupakansifat dari perbuatan.di bawahini akan 

diberikan berturut-turut pendapat Para sarjana mengenai tindak pidana dan unsur-

unsurnya. Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimasukan ke dalam “aliran 

monistis” dan kedua pandangan”dualistis”.Golongan pertama, sebagai berikut:
37

 

a.  D. Simons 

 
Unsur-unsur strafbaar feit adalah: 

 
1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan); 

2) Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld); 

3) Melawan hukum (onrechtmatig); 

4) dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand); 

5) Oleh orang yang mampu bertanggung-jawab (teorekeningsvatbaar persoon). 

 
Simons mengatakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari stafbaar 

feitadalah: 

1) Yang dimaksud dengan unsur objektif ialah perbuatan orang; 

2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; 

3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti 

dalam Pasal 281 KUHP sifat“openbaar”atau“dimuka umum” 

 

Sedangkan unsur subjektif dari strafbaar feit adalah: 

 
1) Orangnya mampu bertanggung-jawab; 

2) adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan 

kesalahan.Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau 

dengan keadaan-keadaan mana kala perbuatan itu dilakukan. 

 

b.VanHamel 

 
Strafbaar feit adalah een wettelijk omschreven menschelijke gedraging, 

onrechmatig, strafwardig en aan schuldte wijten.Jadi unsur-unsurnya: 

 
1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; 

2) Bersifat melawan hukum; 

3) Dilakukan dengan kesalahan dan; 

4) Patut dipidana.  
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c. E. Mezger 

 

Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian 

unsur-unsurnya adalah: 

1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan); 

2) Sifat  melawan  hukum  (baik  bersifat  objektif  maupun bersifatsubjektif); 

3) Dapat dipertanggung-jawabkan kepada seseorang; 

4) Diancam dengan pidana.  

 

d.Wirjono Prodjodikoro 

Beliau  mengemukakan  definisi pendek  yakni: tindak  pidana berarti suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.
38

 Pandangan para sarjana yang 

dapat dimasukan sebagai golongan yang mempunyai pandangan dualistis tentang 

syarat-syarat pemisahan yaitu:33
 

 

Mengenai pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara 

criminal act dan criminal responsibility. Menurut sistem KUHP Indonesia tindak 

pidana dibagi atas kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). 

Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata  dalam  suatu 

pasal KUHP, akan tetapi sudah dianggap demikian adanya. Dalam Buku II KUHP 

diatur tentang Kejahatan sedangkan dalam Buku III diatur tentang Pelanggaran. 

Dengan kata lain KUHP tidak memberikan kriteria mengenai pembedaan jenis  

tindak pidana tersebut, akan tetapi KUHP hanya memasukan dalam  kelompok 

pertama  kejahatan  dan  kelompok kedua pelanggaran. 

 

 

 

                                                           
38
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3. Kejahatan Berkenaan dengan Kesusilaan 

Secara singkat dan sederhana kejahatan kesusilaan dapat didefinisikan sebagai 

kejahatan mengenai kesusilaan atau berhubungan dengan masalah kesusilaan, 

namun tidak mudah memberikan batasan atau ruang lingkup perbuatan apa yang 

termasuk kejahatan kesusilaan, karena pengertian dan batas-batas “kesusilaan” itu 

sendiri cukup luas. Terlebih setiap kejahatan pada dasarnya merupakan kejahatan 

kesusilaan karena di dalamnya mengadung pelanggaran terhadap nilai-nilai 

kesusilaan. Membunuh bayi, menguggurkan kandungan, menelantarkan anak, 

mencuri, menipu, menggelapkan, menghina, membajak hak cipta orang lain, 

persaingan curang, korupsi dan sebagainya.
39

 

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka harus ada kesempatan terlebih dahulu 

perbuatan atau kejahatan-kejahatan apa yang akan dimasukan/dikualifikasikan ke 

dalam kelompok kejahatan kesusilaan itu.Kebijakan menggunakan hukum pidana 

sebagai bagian dari politik kriminal, pada dasarnya merupakan upaya yang 

rasional untuk menunjang dan mencapai tujuan politik sosial. Secara umum tujuan 

dari politik sosial ialah mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial.  

penggunaan hukum pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal dan sarana 

politik sosial, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai sosial 

tertentu dalam rangka mencapai kesejahtraan sosial, ini berarti apabila hukum 

pidana akan digunakan sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan di 

bidang kesusilaan, tentunya ada kepentingan dan nilai-nilai kesusilaan tertentu di 
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dalam masyarakat yang ingin dilindungi dan ditegakkan lewat hukum pidana.
40

 

Kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam penanggulangan kejahatan 

kesusilaan bukanlah merupakan pengaturan tentang kejahatan kesusilaan secara 

eksplisit. Pengaturan ini dapat dilihat dalam Bab XIV Buku II Pasal 281 sampai 

dengan Pasal 303 KUHP dan Buku III Bab VI Pasal 532 sampai dengan Pasal 547 

KUHP, yang mengatur bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap 

kesusilaan sebagai berikut di bawah ini : 

1. Perzinahan (Pasal 284); 

2. Perkosaan (Pasal 285); 

3. Persetubuhan dengan wanita di bawah umur (Pasal 286 s.d. Pasal 288); 

4. Pencabulan (Pasal 289 s.d. 294); 

5. Perhubungan Pencabulan (Pasal 295 s.d. Pasal 297, 295, 506); 

6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan (Pasal 299, 534, 535); 

7. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan (Pasal 281 s.d. Pasal 283, bis, 

532 s.d. 533); 

8. Mabuk dan penjualan minuman yang memabukkan (Pasal 200, 536 s.d. 539); 

9. Ekspolitasi  anak untuk mengemis atau mengerjakan pekerjaan berbahaya 

(Pasal 301); 

10. Penganiayaan dan perlakuan yang berlebihan terhadap binatang (Pasal 302, 

540, s.d. 541); 

11. Perjudian (Pasal 303, 542, s.d. 544); 

12. Peramalan atau tafsiran mimpi (Pasal 545); 

13. Menjual atau membagikan jimat-jimat atau memakai jimat saat memberikan 

kesaksian atau benda yang memiliki kekuatan gaib atau mengerjakan 

kesaktian yang dipakai untuk melakukan perbuatan pidana (Pasal 546 s.d. 

547). 

Ketentuan di atas terlihat, bahwa kejahatan kesusilaan tidak hanya menyangkut 

perkara yang menyangkut atau berhubungan dengan masalah “kesusilaan” saja, 

seperti perzinahan, perkosaan dan pencabulan melainkan juga meliputi perbuatan 

seperti pengguguran kandungan, mabuk, pengemisan, menganiaya binatang, 

perjudian dan ilmu-ilmu gaib yang sering kali dikenal dengan istilah 

perdukunan/santet. 
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Tetapi berdasarkan pasal-pasal di atas, terdapat tindak pidana yang khusus disebut 

sebagai tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur di dalam Pasal berikut : 

Pasal 282 KUHP : 

1) Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan 

berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau 

barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun 

membuat, membawa masuk, mengirim langsung, membawa keluar, atau 

menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan 

atau ditempelkan sehingga kelihatan orang banyak, ataupun dengan berterang-

terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, menawarkan dengan tidak 

diminta atau menunjukan bahwa surat, gambar atau barang itu boleh di dapat, 

dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda 

sebanyak-banyaknya Rp 4.500.00,- (empat ribu lima ratus rupiah); 

 

2) Barang siapa menyiarkan, menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan 

dengan berterang-terangan suatu tulisan, gambar yang melanggar perasaan 

kesopanan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan 

atau ditempelkan di muka umum, membikinnya maupun membawa masuk 

kedalam negeri, meneruskan, membawa ke luar negeri atau mempunyai dalam 

persediaan atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan 

surat tanpa diminta, menwarkan, menunjukan sebagai bisa didapat, diancam 

dihukum penjara selama-lama sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya 

Rp. 4.500.000,- (empat ribu lima ratus rupiah), jika ia ada alasan yang 

sungguh-sungguh untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau barang itu 

melanggar perasaan kesopanan; 

 

3) Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam Ayat pertama dijadikan 

suatu pencarian atau kebiasaan, oleh tersalah, dapat dijatuhi hukuman penjara 

selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 

7.500.00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). 

Atas dasar pengaturan yang tertuang dalam KUHP tersebut, Barda Nawawi Arief 

menyatakan perlu dilakukan re-orientasi dan re evaluasi terhadap tindak pidana 

kesusilaan dalam KUHP itu di dalam konsep KUHP baru
41

, antara lain sebagai 

berikut: 
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1) Tinjauan kembali masalah “perbuatan cabul” dan “persetubuhan” yang 

menjadi inti dari tindak pidana kesusilaan; 

2) Persetubuhan dan perbuatan cabul yang dijadikan tindak pidana menurut 

Konsep meliput: 

a) Perbuatan seorang dari suami/istri yang melakukan persetubuhan dnegan 

orang lain (seperti dalam Pasal 284 KUHP), Perbuatan seorang ini dalam 

Konsep disebut dengan istilah “permukahan” (Pasal 385 KUHP); 

b) Persetubuhan seorang pria/wanita dengan orang lain yang sudah kawin 

perbuatan inipun termasuk “permukahan”; 

c) Persetubuhan di luar yang sah (Pasal 386 Konsep KUHP), ini termasuk 

perumusan tindak pidana baru; 

d) Persetubuhan dengan wanita karena janji dinikahi dengan mengingkari 

janjinya (Pasal 387 (1)) ini merupakan tindak pidana baru; 

e) Persetubuhan di luar nikah yang berakibat hamil dan tidak bersedia atau 

ada halangan untuk menikahi menurut Undang-Undang (Pasal 387 Ayat 

(2)) merupakan tindak pidana baru; 

f) Persetubuhan tanpa kehendak/persetujuan wanita yang bersangkutan 

(dengan kekerasan/paksaan/ancaman atau karena pingsan/tidak berdaya); 

dalam konsep perbuatan ini dikualifikasikan sebagai “perkosaan” (Pasal 

389). Persetubuhan dengan wanita pingsan/tidak berdaya sudah ada dalam 

Pasal 286 KUHP, tetapi tidak disebut sebagai tindak pidana perkosaan; 

g) Persetubuhan dengan wanita yang percaya (menganggap) bahwa laki-laki 

itu adalah suaminya yang sah; dalam konsep inipun disebut “perkosaan” 

dan termasuk tindak pidana baru; 

h) Persetubuhan dengan wanita di bawah umur 14 Tahun, dalam Konsep, 

inipun termasuk “perkosaan”. Delik seperti ini sudah ada dalam Pasal 287 

KUHP tetapi tidak disebut tindak pidana perkosaan. 

i) Perbuatan cabul dengan kekerasan/ancaman kekerasan (Pasal 390) dengan 

pingsan/tidak berdaya atau dengan anak di bawah umur (Pasal 391); 

j) Perbuatan cabul sesama kelamin (homosex) (Pasal 393); 

k) Perbuatan cabul/persetubuhan dengan menyalahgunakan wibawa dari 

hubungan keadaan (394); 

l) Persetubuhan cabul/persetubuhan dengan anaknya sendiri, anak tiri, anak 

angkat, anak dibawah pengawasan, anak asuh, anak didik, pembantu 

rumah tangga atau bawahannya (Pasal 395 Konsep KUHP); 

m) Persetubuhan dengan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau 

kesamping sampai derajat ke tiga; dikenal dengan istilah tindak pidana 

incest (Pasal 396). Inipun termasuk tindak pidana baru. 

 

3) Tinjauan kembali sifat tindak pidana aduan untuk perzinahan atau 

permukahan; 
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4) Memperluas rumusan tindak pidana perkosaan, yaitu: 

a) Perbuatannya, tidak hanya bersetubuh (memsukan alat kelamin ke dalam 

vagina), tetapi juga; 

(1). Memasukan alat kelamin ke dalam anus atau mulut; 

(2). Memasukan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam 

       Vagina atau mulut wanita. 

b) Caranya, tidak hanya dengan kekerasan/ancaman, tetapi juga dengan cara 

apapun diluar/persetujuan korban; 

c) Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi juga wanita tidak 

berdaya/pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita 

yang tidak setuju (diluar kehendaknya) tetapi juga terhadap wanita yang 

memberikan persetujuan karena di bawah ancaman, karena 

kekeliuran/kesesatan/penipu atau karena di bawah umur. 

 

5) Disamping beberapa tindak pidana baru di atas, dimasukan juga tindak pidana 

baru ke dalam konsep, yaitu: 

a) Hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah “kumpul 

kebo”, (Pasal 388 KUHP Konsep); 

b) Membawa wanita dengan janji memperoleh pekerjaan, tetapi diserahkan 

kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran dan 

melanggar kesusilaan lainnya (Pasal 399 Ayat (2)); 

c) Bergelandang/berkeliaran di jalan atau tempat umum untuk tujuan 

melacurkan diri (Pasal 400). 

 

Rumusan perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana kesusilaan dalam 

konsep KUHP baru tersebut, ternyata lebih jelas dan lebih tegas maksud/tujuan 

dan nilai filosofis serta kepentingan hukum yang kehendak dilindungi oleh hukum 

pidana apabila dibandingakan dengan rumusan tindak pidana kesusilaan yang 

terdapat dalam KUHP. 

D. Fungsi dan Efektivitas Hukum dalam Masyarakat  

 

 

1. Fungsi Hukum dalam Masyarakat 

 

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum 

dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya 
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pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku 

atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara 

3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah Mengenai pemberlakuan 

kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah  bahwa :
42

 

1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada 

kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut cara yang 

telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu 

kondisi dan akibatnya; 

2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif 

artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun 

tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima 

dan diakui oleh masyarakat; 

3) Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita 

hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. 

 

 

Jika ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu 

hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut 

menurut Mustafa Abdullah
43

 bahwa agar suatu peraturan atau kaidah hukum 

benar-benar berfungsi harus memenuhi empat faktor yaitu : 

1) Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri; 

2) Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan; 

3) Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum 

atau peraturan tersebut; 

4) Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. 
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Masalah berlakunya hukum sehingga dapat efektif di masyarakat termasuk yang 

dibicarakan dalam bahasan ini, maka ada 2 komponen harus diperhatikan yaitu : 

1) Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh 

hukum atau dengan kata lain bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan 

perubahan masyarakat; 

2) Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu 

perubahan yang terencana, dalam hal ini hukum berperan aktif atau dikenal 

dengan istilah sebagai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial “a tool of 

social engineering”. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut pendapat Hugo Sinzheimer dalam 

bukunya Achmad Ali bahwa :
44

 

“Perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimuali sejak adanya 

kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-

hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. 

Bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang 

berubah sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk 

menyesuaikan diri agar hukum masih efektif dalam pengaturannya”. 

 

Persoalan penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat 

adalah bagaimana hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-undangan 

karena mesti diingat bahwa kelemahan peraturan perundang-undangan termasuk 

di dalamnya peraturan daerah adalah sifatnya statis dan kaku. Dalam keadaan 

yang sangat mendesak, peraturan perundang-undangan memang harus disesuaikan 

dengan perubahan masyarakat, tetapi tidak mesti demikian sebab sebenarnya 

hukum tertulis atau perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh untuk 

mengatasi terhadap kesenjangan tersebut, kesenjangan yang dimaksud dalam hal 
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ini adalah dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah 

diterapkan adanya sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap 

peraturan daerah tersebut.       

 

2. Efektivitas Hukum dalam Masyarakat 

 

 

Efektivitas hukum akan lebih banyak menggunakan optik atau kacamata 

sosiologis dari pada optik normatif, namun bukan berarti optik normatif 

terlupakan sebab terlebih dahulu harus mengetahui perihal kaidah hukum itu 

sendiri dan tujuan dari hukum tersebut, barulah dapat dipahami apakah hukum itu 

efektif atau tidak. 

 

Pendapat mengenai efektivitas hukum dapat dilihat dari pendapat Hans Kelsen 

bahwa: 

“teori mengenai efektivitas yang disebut principle of effectiveness 

yang menyatakan orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap 

sesuai dengan tata kaidah hukum”.
45

 

Salah satu aspek pembicaraan efektivitas hukum sering kali dikaitkan dengan 

pengaruh hukum terhadap masyarakat inti dari pengaruh hukum terhadap 

masyarakat adalah pola perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum 

yang berlaku atau telah diputuskan. Jika tujuan hukum tercapai yaitu bila warga 

masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh 

hukum, hal ini dinamakan hukum efektif. Selanjutnya menurut Adam Podgorecky 
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di dalam buku Achmad Ali, mengatakan bahwa agar suatu undang-undang 

diharapkan berlaku efektif yaitu :
46

 

1) Penggambaran yang baik situasi yang sedang dihadapi; 

2) Melakukan analisis terhadap penilaian-penilaian tersebut ke dalam tata 

susunan yang hierarkis sifatnya. Dengan cara ini maka akan diperoleh suatu 

pegangan atau pedoman, apakah penggunaan suatu sarana menghasilkan 

sesuatu yang positif artinya apakah sarana penyembuhannya tidak lebih buruk 

daripada penyakitnya; 

3) Verifikasi terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan menjamin tercapainya 

tujuan-tujuan yang dikehendaki atau tidak; 

4) Pengukuran terhadap efek-efek peraturan yang diperlukan; 

5) Identifikasi terhadap faktor-faktor yang akan menetralisir efek-efek yang 

buruk dari peraturan-peraturan yang diperlukan; 

6) Pelembagaan peraturan-peraturan di dalam masyarakat, sehingga tujuan 

pembaharuan berhasil dicapai. 

 

Studi efektivitas adalah suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum 

yaitu perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus, 

terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan dengan hukum dalam teori. Menurut 

Donald Black  mengatakan bahwa : 

Studi-studi keefektifan hukum berbeda satu dengan yang lainnya dalam 

jenis-jenis ideal hukum setelah temuan-temuannya dinilai. Pada satu sisi 

yang ekstrim adalah studi dampak yang membandingkan antara realitas dan 

ideal hukum dengan suatu arti yang sangat sederhana dan dapat 

dilaksanakan secara spesifik. Dua sisi ini alat untuk mengukur hukum 

mungkin suatu undang-undang yang tujuannya adalah agak lebih jelas dapat 

dilihat dari suatu keputusan pengadilan yang dengan jelas menyatakan 

kebijaksanaan khusus. Pada akhirnya ahli sosiologi dapat berusaha untuk 

membandingkan realitas hukum dengan suatu ideal hukum, baik yang tidak 

berdasarkan undang-undang maupun yang tidak berdasarkan case law. Di 

sini peneliti menilai materi-materi empirisnya terhadap standar keadilan 

seperti pemerintahan berdasarkan hukum. Kesewenang-wenangan, legalitas 

atau konsep pembelaan diri yang tidak secara implisit dicantumkan dalam 

acara dari konstitusi.
47
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Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat 

di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang 

diharapkan ada, kesadaran hukum yang dimiliki suatu warga belum menjamin 

bahwa warga akan menaati suatu peraturan hukum. Kesadaran hukum itu tidak 

lain adalah suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu 

patuh dan taat pada hukum. bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat transisi 

memberikan batasan tentang kesadaran hukum itu meliputi, pengetahuan tentang 

hukum, penghayatan terhadap hukum dan ketaatan terhadap hukum. 

 

Pendapat Laica Marzuki bahwa pengertian kesadaran hukum yaitu :
48

 

 

“Pertama-tama bertitik tolak dari pemahaman yang memandang bahwa 

kesadaran hukum merupakan bagian alam kesadaran manusia. Hanya pada 

manusia yang berada dalam kondisi kesadaran yang sehat serta adekuat 

(compos menitis) dapat bertumbuh dan berkembang penghayatan kesadaran 

hukum. Kesadaran hukum bukan bagian dari alam ketidaksadaran manusia, 

meskipun pertumbuhannya dipengaruhi oleh naluriah hukum (rectsinstinct) 

yang menempati wujud bawah peraaan hukum (lagere vorm van 

rechtsgevoed)”. 

 

H.C. Kelman menyatakan bahwa ketaatan hukum dapat dibedakan kualitasnya 

dalam tiga jenis yaitu :
49

 

1) Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu 

aturan hanya karena ia takut terkena sanksi; 

2) Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu 

aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak; 

3) Ketaatan yang bersifat Internalization, yaitu jika seeorang taat terhadap suatu 

aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai 

intrinsik yang dianutnya  
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Suatu aturan dianggap efektif berlakunya jika sebagian besar masyarakat menaati 

aturan tersebut dengan kata lain aturan hukum tersebut efektif, maka kualitas 

efektivitas hukum tersebut berbeda. Semakin banyak warga masyarakat menaati 

suatu aturan hukum karena faktor internalization, maka kualitas efektivitasnya 

semakin tinggi sedangkan ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum 

karena faktor identification dan compliance maka kualitas efektivitasnya masih 

rendah. 

 


