
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.  Penyidikan, Penyidik, Tugas dan Kewenangannya secara Umum 

 

1.  Pengertian Penyidikan  

 

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan 

yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana 

dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah 

penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan 

penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” 

suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan 

pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta 

mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang 

ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum 

dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, 

yaitu:  

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya” 
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Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung 

dalam pengertian penyidikan adalah:  

a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan- 

tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;  

b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;  

c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan 

bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan 

tersangkanya.  

 

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah 

diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum 

diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu 

diketahui dari penyelidikannya.
22

 

 

2.  Pengertian Penyidik  

  

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara 

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP 

lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan 

batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam 

tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik 

negeri sipil.  

 

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 

KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu 
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  Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia 

Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381.  
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disamping penyidik.
23

 Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang 

berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, 

ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan 

kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 

KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara 

lain adalah:  

a.  Pejabat Penyidik Polri  

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus 

memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 

(2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan 

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan 

kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. 

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah 

berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat 

penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:  

1)  Pejabat Penyidik Penuh  

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus 

memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan,yaitu:  

a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;  

b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila 

dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat 

Pembantu Letnan Dua;  

c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia  
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  M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan 

Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika,  Jakarta, hlm. 110. 
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2)  Penyidik Pembantu  

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat 

Kepolisan Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian 

Negara menurut syarat-syarat yang diatur denganperaturan pemerintah.
24

 Pejabat 

polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat 

sebagai pejabat penyidik pembantu:
25

  

a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;  

b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan 

syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);  

c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan 

atau pimpinan kesatuan masing-masing.  

 

b)  Penyidik Pegawai Negeri Sipil  

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, 

yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai 

penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-

undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang 

penyidikan pada salah satu pasal.
26

 Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh 

pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan 

tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai 

dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP 

                                                 
24

  Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian 

Umum Dan Penyidikan . Liberty, Yogyakarta,  hlm. 19 
25

  M.Yahya Harahap. Op.Cit, hlm. 111-112 
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yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 

ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang 

menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya 

berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”  

 

3.  Tugas dan Kewenangan penyidikan yang ditentukan di dalam KUHAP  

 

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, 

namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada 

penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada 

subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam 

KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan peyidik namun tidak tercantum 

di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah: Pertama, 

membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP) Kedua, menyerakan ber kas perkara 

kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP), Ketiga, penyidik yang 

mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa 

yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan 

penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP), Keempat, menyerahkan 

tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 

ayat (3) KUHAP), Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan 

suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal 

tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP), Keenam, wajib 

segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika 

penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP). Ketujuh, dalam 
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hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik 

wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari 

penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP), Kedelapan, setelah menerima 

penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain 

dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP), Kesembilan, Sebelum 

dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang 

disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk 

mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib 

didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP), Kesepuluh, wajib 

memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 

ayat (4) KUHAP), Kesebelas , wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan 

kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP), 

Keduabelas, wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau 

saksi, setelah mereka menyetuji isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP), Ketigabelas, 

dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan 

dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP), 

Keempatbelas, dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih 

dahulu menjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 

125 KUHAP), Kelimabelas, membuat berita acara tentang jalannya dan hasil 

penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP), Keenambelas, membacakan 

terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang 

bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau 

keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi 

(Pasal 126 ayat (2) KUHAP), Ketujuhbelas, wajib menunjukkan tanda 
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pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP), 

Kedelapanbelas, memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan 

dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh 

Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) 

KUHAP), Kesembilanbelas, Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 

ayat (2) KUHAP), Keduapuluh, menyampaikan turunan berita acara penyitaan 

kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP), 

Keduapuluh satu, menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 

130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:  

1.  Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk  

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana;  

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;  

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka;  

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;  

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;  

g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 

ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP); 

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara;  

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;  
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2.  Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang 

yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) 

KUHAP).  

3.  Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat 

hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).  

4.  Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah 

yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).  

5.  Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya 

meninggalkan tempat terrsebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 

ayat (2) KUHAP).  

6.  Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik 

dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta 

kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia 

mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai 

sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP)  

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum 

yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan 

(Pasal 75 KUHAP) tentang:
27

 

1. Pemeriksaan tersangka;  

2. Penangkapan;  

3. Penahanan;  

4. Penggeledahan;  

5. Pemasukan rumah;  

6. Penyitaan benda;  

7. Pemeriksaan surat;  

8. Pemeriksaan saksi;  

9. Pemeriksaan tempat kejadian;  
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24 

 

10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;  

11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.  

 

4.  Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik  

 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang 

menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik 

ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang 

sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak 

pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus 

ditempatkan pada kedudukan menusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus 

dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia 

tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek 

pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana 

yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai 

dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (presumption of innocent ) sampai 

diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
28

 

 

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus 

diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang 

dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus 

ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, 

harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.  

 

Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan 

dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh 
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penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan 

penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-

batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip 

Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisan 

Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, 

dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:  

a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual 

untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;  

b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan 

kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang  

c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;  

d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan 

laporan hasil penyelidikan;  

e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau 

memutarbalikkan kebenaran;  

f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak 

yang berperkara;  

 

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik 

dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan 

di dalam peraturan a quo tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam 

Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: Dalam melakukan pemeriksaan terhadap 

saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:  

a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat 

hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;  

b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga 

merugikan pihak terperiksa;  

c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada 

awal pemeriksaan;  

d. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;  

e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara 

membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;  

f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan 

pemeriksaan;  
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g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak 

terperiksa;  

h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau 

psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau 

pengakuan;  

i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;  

j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk 

melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan 

hak-hak yang diperiksa;  

k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh 

penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;  

l. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, 

melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan 

yang sah;  

m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian 

keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang 

menyimpang dari tujuan pemeriksaan;  

n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan 

untuk diperiksa;  

o. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum 

kepada saksi/tersangka yang diperiksa; 

p.  Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;  

q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa 

dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan  

r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang 

yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.  

 

B. Tugas dan Fungsi Kepolisian 

 

Pengertian  Kepolisian,  menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah 

Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk 

menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat. Dengan berlakunya 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut 

untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat 

dan sekaligus mewujudkan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. 

 

Tugas Kepolisian yang begitu mulia  tersebut,  maka dapat diwujudkan apabila 

aparaturnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, benar dan 
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bertanggungjawab, dengan memberikan pelayanan pada masyarakat secara 

optimal. Sehubungan dengan itu, maka tugas yang diembang oleh institusi 

Kepolisian sangat berat,  sehingga sangat diperlukan aparatur yang handal, agar 

semua tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. 

 

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk 

mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar 

mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi 

polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan 

perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang 

melakukan suatu tindak pidana.  

 

Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, telah ditentukan didalamnya 

yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, menyatakan sebagai 

berikut : 

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian 

Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas 

memelihara keamanan dalam negeri. 

(2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung 

tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. 

 

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dalam butir 

31 butir a menyebutkan tugas dari kepolisian adalah sebagai berikut : 

“Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan 

bertanggung jawab untuk melaksanakan : segala usaha dan kegiatan 

sebagai alat negara dan penegak hukum terutama dibidang pembinaan 

keamanan da ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 

1969”. 
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Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Polisi 

Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa tugas 

Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai dari 

Departemen Pertahanan Keamanan sampai pada masyarakat kecil semua 

membutuhkan polisi sebagai pengaman dan ketertiban masyarakat. Untuk 

melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi 

Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan 

untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai pengayom 

masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi 

tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu 

aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan 

tugasnya yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 

pada Bab III, bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan 

tugasnya harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam Wilayah Negara 

Republik Indonesia. 

 

C.  Wewenang Penyidik Polri 

 

Pasal 1 butir 1 KUHAP memberikan batasan tentang penyidik. 

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau 

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang untuk melakukan penyidikan”. 

  

Penyidik dalam melakukan tugas, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan 

yang telah ditentukan. Syarat kepangkatan seorang penyidik dalam melakukan 

penyidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP 
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Nomor 27 Tahun 1983. Adapun syarat-syarat tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 

yang menyatakan bahwa: 

(1) Penyidik adalah : 

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurang 

berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi. 

b. Pejabat pegawai negeri tertentu yang sekurang-kurangnya 

berpangkat pengatur muda Tk. I (golongan II/b) atau yang 

disamakan dengan itu. 

(2) Dalam sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagai dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, maka komandan sektor kepolisian bintara 

dibawah pembantu letnan dua polisi karena jabatannya adalah 

penyidik. 

(3) Penyidik Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditunjukan 

oleh kepala kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Wewenang penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat 

dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diangkat oleh 

Menteri atas usul dari Departemen yang membawahi pegawai negeri 

tersebut. 

(6) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat 

dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri. 
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Berdasarkan wewenang di atas dapatlah dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat 

kepolisian, baik karena ia diangkat oleh komandannya. Hal ini berarti bahwa 

syarat kepangkatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) butir a PP. 

Nomor 27 Tahun 1983 tidak mutlak diterapkan dalam praktek. Oleh karena 

pelaksanaan penyidik dan penyelidikan dibutuhkan jumlah polisi (penyidik atau 

penyidik pembantu) yang memadai.  

 

KUHAP memberikan ketegasan dan membedakan antara penyelidikan dan 

penyidikan. Pasal 4 dan Pasal 5 KUHAP mengatur tentang pejabat yang 

menjalankan kewajiban-kewajiban penyelidikan. Sedangkan Pasal 6, 7, dan 8 

KUHAP dijelaskan mengenai pejabat yang menjalankan kewajiban sebagai 

penyidik. Tugas penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan monopoli 

tunggal bagi Polri. Hal ini cukup beralasan untuk menyederhanakan dan memberi 

kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak melakukan penyelidikan, 

kemudian menghilangkan kesimpangsiuran penyelidik oleh aparat penegak 

hukum sehingga, tidak lagi terjadi tumpang tindih, juga merupakan efisiensi 

tindakan penyelidikan. Mengenai tugas dan wewenang penyelidik dapat dilihat 

dalam Pasal 5 KUHAP, yang mengatur: 

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Karena kewajibannya 

mempunyai wewenang : 

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang. 

2) Mencari keterangan dan barang bukti. 

3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri. 

4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.  
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Pasal ini membedakan antara laporan dan pengaduan padahal kedua-duanya 

merupakan pemberitahuan kepada yang berwajib yakni polri tentang adanya 

kejahatan atau pelanggaran yang sering terjadi atau telah selesai. Perbedaan dapat 

peneliti kemukakan sebagai   berikut:  

Pada laporan pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban yang harus 

disampaikan oleh setiap orang kepada yang berwajib, yaitu kepolisian negara. 

Dalam hal yang dilaporkan merupakan tindak pidana umum. Pada pengaduan, 

pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban oleh seorang tertentu yang 

disampaikan kepada yang berwajib dengan permintaan agar yang berwajib 

melakukan tindakan, hal yang diadukan merupakan tindak pidana umum. Dari 

perbedaan tersebut yang terpenting adalah bagaimana sikap dan kewajiban 

penyidik dalam menghadapi laporan atau pengaduan untuk menjawab persoalan 

ini, Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 sebagai berikut: 

Pasal 102 KUHAP 

(1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang 

terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera 

melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. 

(2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik 

wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan 

sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b. 

(3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) 

penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik 

daerah hukum. 

 

 

Pasal 103 KUHAP 

 

(1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani 

oleh pelapor atau pengadu. 

(2) Laporan atau pengadun yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh 

penyelidik dan ditanda tangani oleh prlapor atau pengadu dan penyelidik. 
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Pasal 104 KUHAP 

Dalam hal melaksanakan tugas penyidikan, penyelidik wajib menunjukan tanda 

pengenalnya. 

 

Pasal 105 KUHAP 

 

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan 

diberi petunjuk oleh penyelidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. 

 

Berdasarkan jawaban tersebut di atas maka perlu diperhatikan beberapa faktor 

yang sangat menentukan sikap penyelidik dalam tugas menerima laporan dan 

pengaduan. Bahwa laporan dapat diajukan sembarang waktu, tetapi pengaduan 

dibatasi oleh undang-undang dalam arti bahwa pengaduan tidak dapat diajukan 

sembarang waktu, yaitu waktu-waktu tertentu. Bahwa laporan dapat dilakukan 

oleh setiap orang sedang pengaduan hanya boleh orang tertentu saja. Bahwa 

pengaduan berisikan bukan saja laporan akan tetapi juga diikuti, permintaan 

pengaduan agar orang yang diadukan dituntut menurut hukum. Dengan demikian 

jelaslah kiranya faktor-faktor tersebut pada gilirannya menentukan pula kegiatan 

penyelidik dalam hal mencari keterangan dan barang bukti. Dalam hal ini 

keterangan apa dan barang bukti apa yang menjadi kewajiban penyelidik untuk 

diselidiki, tentu tidak sembarangan.  

 

Kewajiban penyelidik yang terdiri dari : 

1) Mengenai laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti 

sebenarnya adalah masalah pembuktian apakah ada bukti-bukti yang dapat 

dipergunakan untuk mendukung penuntutan. 
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2) Menyuruh seorang yang dicurigai berhenti dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri. 

 

Kewenangan tersebut bila ditelaah serta dihubungkan dengan maksud dan tujuan 

penyelidikan berdasar ketentuan undang-undang, perlulah kita menarik pelajaran 

dari praktik yaitu : 

a) Pelaksanaan wewenang, sebagai kelanjutan hal menerima laporan dan 

pengaduan. 

b) Memergoki atau keadaan tertangkap tangan. 

 

Penyidik apabila menerima laporan mengenai terjadinya peristiwa pidana yang 

serius. Sebagai contoh peristiwa pembunuhan sedang pelakunya telah siap untuk 

melarikan diri bila keadaan menghendaki, maka penyelidik memiliki kewenangan 

untuk bertindak memeriksa dan menanyakan identitas tersangka. Seseorang yang 

tertangkap tangan karena melakukan kejahatan memerlukan  perhatian tertentu 

untuk kasus-kasus tertentu. Karena tertangkap tangan atau kepergok pada satu 

pihak merupakan peristiwa yang memperkuat pembuktian tentang siapa yang 

menjadi pelaku kejahatan. 

 

Kedua situasi di atas bila dibandingkan dengan dinamika masyarakat adalah 

sedemikian rupa, sehingga polri tidak saja harus berhadapan dengan peristiwa 

pidana tapi juga menjalankan tugas pencegahan dan penertiban keamanan 

masyarakat. Disamping wewenang tersebut diatas, penyelidik dapat mengadakan 

tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Maksudnya adalah 

tindakan dari penyelidik harus memenuhi syarat-syarat seperti, tidak bertentangan 

dengan aturan hukum, tindakan itu harus masuk akal, atas pertimbangan yang 
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layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati, hak asasi manusia. 

Selanjutnya akan dikemukakan kewajiban dan wewenang penyelidik dalam 

melakukan penyelidikan. Adapun kewajiban wewenang penyelidik diatur dalam 

Pasal 7 KUHAP yaitu : 

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 

karena kewajiban mempunyai wewenang : 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana. 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian. 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka. 

d. Melakukan penagkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan. 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang. 

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau 

tersangka. 

h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara. 

i. Mengadakan penghentian penyidikan. 

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggungjawab. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf  b mempunyai 

wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum 

masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada  dibawah 



 
35 

 

koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) 

huruf a. 

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 

ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. 

 

Hubungannya antara kewajiban dan wewenang penyidik, terdapat pada Pasal 8 

ayat (1), (2), (3) dan Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHAP. Didalam praktek berbagai 

variasi dapat terjadi. Tentu pelapor atau pengadu tidak selalu dapat langsung 

menemui pejabat polri yang berwenang melakukan penyidikan. Ada langsung 

menghadap kepada Kepala Satuan Reserse atau kepada anggota pemeriksa. 

Pejabat-pejabat itulah yang menentukan atau memberi instruksi mengenai 

kelanjutan penyelidikan atau penyidikan. 

 

D.  Tindak Pidana  

 

1.  Pengertian Tindak Pidana  

 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang 

dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan 

delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum 

pembatasan delik tercantum sebagai berikut:  

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 

pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”
29

  

 

                                                 
29

  Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 92.  
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Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga 

suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan 

sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, 

pelanggaran dan perbuatan.  Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam 

kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan 

pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan 

istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau tindakan pidana.
30

  

 

Pengertian strafbaarfeit menurut beberapa pakar antara lain:  

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya 

Lamintang, sebagai:  

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan 

sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya 

tertib hukum.”
31

  

 

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung 

strafbaarfeit sebagai berikut.  

“strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan 

dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut 

                                                 
30

  Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 

Yogyakarta, 2012, hlm. 20. 
31

  P.A.F., Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, , P.T.Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 182. 
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dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai 

suatu tindakan yang dapat dihukum.”
32

  

 

Jonkers merumuskan bahwa  

“Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan 

yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan 

atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”
33

 

 

Van Hamel merumuskan delik (strafbaarfeit) itu sebagai berikut:  

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, 

yang patut dipididana dan dilakukan dengan kesalahan.”
34

 

  

S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut:
35

  

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan 

tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-

undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh 

seseorang (yang bertanggungjawab).”
36

  

 

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan 

sebagai berikut:  

                                                 
32

  Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 

2012, hlm. 8. 
33

  Amir Ilyas, Op.Cit, hlm 20. 
34

  Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana,Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010, 

hlm 96. 
35

  Amir Ilyas, Op.Cit. hlm 22. 
36

  Amir Ilyas, Op.Cit. hlm 25. 
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“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 

mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja 

yang melanggar larangan tersebut.”
37

  

 

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, 

dikarenakan alasan sebagai berikut:  

a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;  

b) Lebih singkat, efesien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang 

subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;  

c) Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga 

menggunakan delik;  

d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh 

koorporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi indonesia;  

e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa 

perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).
38

  

 

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (strafbaarfeit) memuat 

beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:  

a) Suatu perbuatan manusia;  

b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;  

c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan.
39

  

 

Tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan 

yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran 

sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.  Banyak istilah yang digunakan untuk 

menunjuk pengertian strafbaarfeit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang 

                                                 
37

  Amir Ilyas, Op.Cit. hlm. 25. 
38

  Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 231-

232. 
39

  Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 48. 
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digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang 

rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.  

 

2.  Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

a)  Ada Perbuatan  

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (actus reus) terdiri 

atas:  

1) (commision/act) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu 

yang dilarang oleh undang-undang atau sebagain pakar juga menyebutnya 

sebagai perbuatan (aktif/positif).  

2) (ommision), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu 

yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya 

perbuatan (pasif/negatif).  

 

Intinya adalah bukan hanya berbuat (commisio/act) orang dapat diancam pidana 

melainkan (ommision) juga dapat diancam pidana, karena commision/act maupun 

ommision merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Untuk lebih jelasnya 

baik commision/act maupun ommision akan penulis perlihatkan perbedaannya, hal 

ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam KUHP, anatara 

lain sebagai berikut:  

Ommision/act, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau 

perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya 

antara lain:  

“barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan 

orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, 
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dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun 

atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.”
40

  

 

Ommision, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan 

negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya 

terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain:“barang siapa yang 

mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan 

dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya 

baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum penjara 

selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500” 
41

   

 

b)  Ada Sifat Melawan Hukum  

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga 

pandapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan:  

Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif);  

Ke-2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;  

Ke-3 : Tanpa hak.
42

 

  

Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut:  

“menurut ajaran Wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya 

dapat dipandang sebagai bersifat Wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut 

memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut 

undang-undang. Adapun menurut ajaran Wederrechtelijk dalam arti meteriil, 

apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Wederrechtelijk atau 

tidak, masalahnya buka harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis 

melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak 

tertulis.”
43
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Melihat uraian defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan 

hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:  

1)  Sifat melawan hukum formil (formale wederrechtelijk).  

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum 

adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan 

pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi 

pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum 

adalah undang-undang.
44

  

2)  Sifat melawan hukum materill (materiel wedderrchtelijk).  

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-

undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu 

bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tatapi juga meliputi 

hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di 

masyarakat.
45

 

 

Penjatuhan pidana, harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat 

dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan 

hukum (wederrechtelijk) baik secara eksplisit maupun emplisit ada dalam suatu 

pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang eksplisit maupun emplisit 

dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak dapat disangsikan lagi 

bahwa unsur ini merupakan unsur yang ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana 

agar si pelaku atau si terdakawa dapat dilakukan penuntututan dan pembuktian di 

depan pengadilan.
46
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Adanya sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam ketentuan perundang-

undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian 

wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan secara 

eksplisit, misalnya pada Pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan 

hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa 

orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi 

semua kaidah-kaidah sosial dan agama.
47

 Tidak semua perumusan tindak pidana 

dalam KUHP memuat rumusan melawan hukum. hal ini dapat dilihat antara lain, 

dalam pasal-pasal berikut ini:  

1)  Pasal 167 KUHP, yang mengatur antara lain sebagai berikut:  

“barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam 

rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, 

atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari 

tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, 

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

Rp 4.500.”
48

  

2)  Pasal 333, yang mengatur antara lain sebagai berikut:  

“(1) barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau 

dengan meneruskan tahanan itu dengan melawan hak dihukum penjara selama-

lamanya delapan tahun.”
49

  

3)  Pasal 406, yang mengatur antara lain sebagai berikut:  

“(1) barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, 

merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi dipakai atau 

menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan 
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orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau 

denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”
50

  

 

Ketiga pasal di atas, dirumuskan dengan jelas unsur melawan hukum, akan tetapi 

ada juga pasal dalam KUHP yang tidak memuat unsur melawan hukum dalam 

rumusan tindak pidana, antara lain:  

1) Pasal 281 KUHP, yang menentukan bahwa antara lain sebagai berikut:  

“dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau 

denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”.  

“(1) barang siapa dengan sengaja merusak kesusilan di depan umum”.
51

  

2) Pasal 351 KUHP, yang berbunya antara lain sebagai berikut:  

“(1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun 

delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”
52

  

Beberapa pasal tidak disebutkan unsur melawan hukum dikarenakan para 

pembentuk undang-undang menganggap unsur tersebut sudah jelas jadi tidak 

perlu lagi dimuat dalam rumusan KUHP.  

 

c)  Tidak Ada Alasan Pembenar  

 

1)  Daya Paksa Absolute  

 

Sathochid Kartanegara mendefinisikan daya paksa Absolutte sebagai berikut:  

“Daya paksa absolute adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan 

kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain.”
53
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Daya paksa (overmacht), telah diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam 

Pasal 48 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:  

“Tidaklah dapat dihukum barang siapa telah melakukan suatu perbuatan dibawah 

pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”  

Teks asli pasal tersebut yaitu:  

“Niet strafbaar is hij die een feit begaat wartoc hij door overmacht is gedrongen”  

 

Daya paksa (Overmacht), dapat terjadi pada peristiwa-peristiwa berikut:  

a) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik; 

b) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis; 

c) Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut 

Nothstand, Noodtoestand atau sebagai etat de necessite, yaitu suatu keadaan 

di mana terdapat:  

(1) Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan 

kewajiban hukum yang lain. 

(2) Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum dengan suatu 

kepentingan hukum. 

(3) Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan 

kepentingan hukum yang lain.
54

  

 

 

b)  Pembelaan Terpaksa  

 

Pembelaan terpaksa (noodwear) dirumuskan di dalam KUHP Pasal 49 ayat (1), 

mengatur sebagai berikut:  

“Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukanya, untuk 

mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta 
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benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak atau 

mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”
55

  

 

Umumnya para pakar menetapkan syarat-syarat pokok pembelaan terpaksa yaitu:  

1)  Harus ada serangan  

Menurut doktrin serangan harus memenuhi syarat-syarat sebagi berikut:  

a) Serangan itu harus mengancam dan datang tiba-tiba;  

b) Serangan itu harus melawan hukum.  

2)  Terhadap serangan itu perlu diadakan pembelaan.  

Menurut dioktrin harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:  

Harus merupakan pembelaan terpaksa; (Dalam hal ini, tidak ada jalan lain yang 

memungkinkan untuk menghindarkan serangan itu). 

3)  Pembelaan itu dilakukan dengan serangan yang setimpal;  

Hal ini dimaksudkan bahwa adanya keseimbangan kepentingan hukum yang 

dibela dengan kepentingan hukum yang dikorbankan.  

4) Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, 

perikesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau 

orang lain.
56

  

 

c)  Menjalankan Ketentuan Undang-Undang  

 

Pasal 50 KUHP mengatur bahwa:  

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Perundang-

undangan, tidak boleh dihukum.”
57
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Berdasarkan uraian di atas diperlukan pemahaman yang seksama tentang:  

(1)  Pengertian peraturan perundang-undangan;  

Hoge raad menafsirkan undang-undang dalam arti sempit yaitu undang-undang 

saja, yang dibuat pemerintah bersama-sama DPR. Hoge raad menafsirkan 

peraturan perundangan dalam arrestnya tanggal 26 juni 1899, W7303, sebagai 

berikut:  

“peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan yang telah dibuat oleh 

kekuasaan yang berwenang untuk maksud tersebut menurut undang-undang.”  

 

(2)  Melakukan perbuatan tertentu  

Menurut Sathochid Kartanegara mengenai kewenangan adalah sebagai berikut:  

“Walaupun cara pelaksanaan kewenangan undang-undang tidak diatur tegas 

dalam undang-undang, namun cara itu harus seimbang dan patut.”
58

  

 

d)  Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah  

 

Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang mengatur sebagai berikut:  

“Tiada boleh dihukum barang siapa yang melakukan perbuatan untuk 

menjalankan perintah jabatan yang sah, yang diberikan oleh pembesar (penguasa), 

yang berhak untuk itu.”
59

  

 

Sathocid kartanegara mengutarakan bahwa:  

“pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, patut dan tidak boleh melampaui 

batas-batas keputusan pemerintah.”
60
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3.  Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana  

 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaarheid 

atau criminal responsbility yang mejurus kepada pemidanaan pelaku dengan 

meksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat 

dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
61

 

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai 

berikut:  

a.  Mampu Bertanggung jawab  

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak 

mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu 

ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHP antara lain 

berbunyi sebagai berikut:  

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan 

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena 

penyakit, tidak dipidana.”  

 

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu 

bertanggungjawab mecakup:
62

  

1)   Keadaan jiwanya: 

 a)  Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporai); 

 b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gau,idiot,imbecile,dan sebagainya); dan 

 c) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, 

pengaruh bawah sadar (reflexe beweging), melindur (slaapwandel), 

mengigau karena demam (koorts), nyidamdan dan lain sebagainya, 

dengan perkataan lain diadalam keadaan sadar.  

2) Kemampuan jiwanya: 

a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya; 
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b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan 

dilaksanakan atau tidak; dan 

c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.  

 

b.  Kesalahan  

  

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif 

indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”, yang artinya, untuk 

dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri 

seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.
63

  

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus 

dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:  

1)  Kesengajaan (Opzet)  

Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal 11, sengaja (Opzet) itu 

adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang 

atau diperintahkan oleh undang-undang.
64

  

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 

(tiga) bentuk, yakni:
65

  

a) kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)  

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang 

memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya 

yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia 

tidak akan melakukan berbuat.
66
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b) kesengajaan dengan insaf pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn).  

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatnnya, tidak 

bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa 

akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.
67

 

c) kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus eventualis).  

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan 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.
68

  

 

2)  Kealpaan (Culpa)  

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati 

karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan 

daripada kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni
69

  

a) kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld/culpa lata).  

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu 

akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat 

tersebut.   

b) kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld/culpa levis)  

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayang atau menduga akan timbulnya suatu 

akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia 

seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.
70
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c.  Tidak Ada Alasan Pemaaf  

 

Alasan pemaaf atau schulduitsluitingsground ini manyangkut 

pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah 

dilakukannya atau criminal responbility, alasan pemaaf ini menghapuskan 

kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan ini dapat 

kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:  

1)  Daya Paksa Relatif  

Dalam M.v.T daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa 

seseorang berada dalam posisi terjepit (dwangpositie). Daya paksa ini merupakan 

daya paksa psikis yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut 

lebih kuat dari padanya.
71

  

 

2)  Pembelaaan Terpaksa Melampaui Batas  

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa noodwer dengan pembelaan terpaksa 

yang melampaui batas nodwer exces, yaitu keduanya mensyaratkan adanya 

serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan, 

kesusilaan, dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain.  

Perbedaanya ialah:  

a) Pada noodwer, si penyerang tidak boleh di tangani atau dipukul lebih 

daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan noodwerexces pembuat 

melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena keguncangan jiwa 

yang hebat. 
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b) Pada noodwer, sifat melwan hukum perbuatan hilang, sadangkan pada 

noodweexces perbuatan tetap melawan hukum, tetapi pembuatnya tidak dapat 

dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat. 

c) Lebih lanjut pembelaan terpaksa yang melampaui batas nodwerexces menjadi 

dasar pemaaf, sedangkan pembelaan terpaksa (noodwer) merupakan dasar 

pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada.
72

  

 

3) Perintah Jabatan Tidak Sah  

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap 

bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang, pelaku dapat 

dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut berdasarkan itikad baik, 

mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada pada lingkungan 

pekerjaanya.
73

  

 

E.  Lingkungan Hidup 

 

Istilah Lingkungan Hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan “environment”, 

dalam bahasa Belanda disebut dengan “milieu”, atau dalam bahasa Perancis 

disebut dengan “I’environment”.
74

 Ada beberapa rumusan mengenai pengertian 

Lingkungan Hidup, “Secara umum Lingkungan Hidup diartikan sebagai segala 

benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita 

tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas 

ruang lingkungan menurut pengertian ini sangat luas, namun untuk praktisnya di 
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batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat di jangkau oleh manusia 

seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain”.
75

 

 

Munadjat Danusaputro sebagaimana dikutip oleh Siahaan,
76

 memberikan 

pengertian bahwa “Lingkungan Hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi 

termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam 

ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup lainnya. 

Dengan demikian tercukup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya”. 

Selanjutnya Otto Soemarwoto berpendapat pengertian “Lingkungan Hidup adalah 

jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang 

mempengaruhi kehidupan kita”.
77

 

 

Menurut pengertian yuridis, Lingkungan Hidup dalam Bab I Ketentuan Umum 

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lain”. Lingkungan hidup merupakan bagian yang 

mutlak dari kehidupan setiap manusia dan makhluk lainnya, oleh karena itu perlu 

dilakukan perlindungan dan pengelolaan terhadapnya. Pasal 1 angka 2 Bab I 

Ketentuan Umum UUPPLH memberikan pengertian bahwa “Perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang 

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 
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pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. 

 

Mengutip dari Muhamad Erwin,
78

 Munadjat Danusaputro menuliskan “Istilah 

Hukum Lingkungan yang merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu 

“Environment Law” dalam bahasa Inggris, “Millieeurecht” dalam bahasa Belanda, 

“L,environment” dalam bahasa Prancis, “Umweltrecht” dalam bahasa Jerman, 

“Hukum Alam Seputar” dalam bahasa Malaysia, “Batas nan Kapaligiran” dalam 

bahasa Tagalog, “Sin-ved-lom Kwahm”dalam bahasa Thailand, “Qomum al-Biah” 

dalam bahasa Arab”. 

 

Sundari Rangkuti,
79

 Hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia 

dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. 

Sedangkan, Gatot P. Soemartono,
80

 menyebutkan bahwa “hukum itu adalah 

keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang 

seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang 

pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak 

yang berwenang. Dari uraian mengenai pengertian hukum, maka Hukum 

Lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku 

orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang 

pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak 

yang berwenang”.  
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“Hukum Lingkungan adalah salah satu bidang yang menangani masalah-masalah 

yang berkaitan dengan sistem aturan atau norma masyarakat dalam interaksinya 

dengan lingkungan hidup”.
81

 Koesnadi Hardjasoemantri mengutip pendapat 

Drupsteen, bahwa “Hukum Lingkungan (Milieurecht) adalah hukum yang 

berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijk milieu) dalam arti seluas-

luasnya. Dengan demikian Hukum Lingkungan merupakan instrumentarium 

yuridis bagi pengelolaan lingkungan”.
82

  

 

Munadjat Danusaputro,
83

 membedakan Hukum Lingkungan menjadi dua yaitu, 

hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan (environmental-

oriented law) dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan 

daripada lingkungan (use oriented law). Hukum lingkungan modern menetapkan 

ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan 

tujuan untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus 

digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. 

Sebaliknya hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma 

dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi 

sumber-sumber daya lingkungan guna mencapai hasil semaksimal mungkin dalam 

jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. 

 

“Hukum lingkungan mempunyai 2 (dua) dimensi. Pertama adalah ketentuan 

tentang tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat 

dihimbau bahkan kalau perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang 
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tujuannya memecahkan masalah lingkungan. Kedua, adalah dimensi memberi 

hak, kewajiban, dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola 

lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang 

perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya, langsung atau tidak 

langsung. Secara langsung kepada masyarakat, hukum lingkungan menyatakan 

apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan.  

 

Masalah lingkungan dapat ditinjau dari aspek medik, planologis teknologis, teknik 

lingkungan, ekonomi dan hukum.
84

 Sebagaimana dikemukakan oleh Siti Sundari 

Rangkuti: Perkembangan hukum lingkungan tidak dipisahkan dengan gerakan 

sedunia yang memberikan perhatian besarnya tentang lingkungan hidu. Konfrensi 

PBB tentang lingkungan hidup, telah diadakan di Stockholm pada Tahun 1972, 

Konferensi Stockholm membahas masalah lingkungan dan jalan keluarnya, agar 

pembangunan dapat terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung 

lingkungan (”eco-development”), dan kapasitas lingkungan yang ada.  

Pada tahun 1983 PBB membentuk komisi sedunia untuk lingkungan dan 

pembangunan yaitu World Commission on Environment and Development 

(WCED). PBB pada tahun 1992 menyelenggarakan konferensi mengenai masalah 

lingkungan dan pembangunan (The United Nations Conference on Environment 

and Development (UNCED) atau dikenal sebagai KTT Bumi (Eart Summit) di 

Rio de Janeiro, Brasil pada tanggal 3-14 Juni Tahun 1992.
85

  

 

Indonesia pertama kali lingkungan hidup masuk dalam GBHN tahun 1993 BAB 

III huruf B ayat (10) dengan Tap MPR RI No.IV/MPR/1993 dan dijabarkan dalam 
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REPELITA II (1994-1997) dalam Buku III bab 27, tentang Pembinaan Hukum 

Nasional. Semakin maju perkembanga ilmu dan teknologi serta peningkatan 

ekonomi dan modal, terutama penanaman modal dalam negeri dan modal asing, 

melalui sektor kehutanan dan pertambangan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1967 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Ini sudah memuat 

pemikiran tentang pengaturan lingkungan. Kemudian terjadi peristiwa 

pencemaran lingkungan berupa minyak akibat kandasnya kapal; “Showa Maru” di 

Selat Malaka. Dari hal tersebut diselenggarakan lokakarya tentang segi-segi 

hukum dari pengelolaan lingkungan hidup oleh depertemen dan perguruan tinggi. 

Indonesia meratifikasi Konvensi IMCO tentang Pencemaran Laut oleh Minyak 

Bumi dari kapal, yang diimplemantasikan dengan Keppres No.18 Tahun 1978 

tentang Civil Liability Convention dan Keppres No. 19 Tahun 1978 tentang 

Internasional Fund Convention 1971. Pada tahun 1978 dibentuk kantor menteri 

negara PPLH, salah tugas membuat RUU lingkungan Hidup. Kemudian lahirnya 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pengeloan 

Lingkungan Hidup, diganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diganti lagi Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 

F. Tindak Pidana Lingkungan Hidup 

 

Berikut adalah yang tergolong dalam tindak pidana lingkungan hidup dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, antara lain:  
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1. Pencemaran Lingkungan Hidup 

Pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

adalah: “masuk atau dimasukkannya mahkluk hidup, zat, energy dan/atau 

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga 

melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.  

 

Terdapat perbedaan mendasar tentang definisi pencemaran lingkungan hidup 

dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009. Perbedaan tersebut adalah: 

a.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 inti dari definisi pencemaran 

lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya mahluk hidup, dll 

sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan 

lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya; 

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 inti dari definisi pencemaran 

lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya mahluk hidup, dll 

sehingga sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah 

ditetapkan 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mengatur bahwa pengertian 

“…………sehingga kualitas lingkungan turun sampai pada tingkat tertentu yang 

menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya..” 

Konsekuensi yang muncul akibat pengertian tidak dapat berfungsi sesuai 

peruntukannya menimbulkan multitafsir antara aparat penegak hukum sehingga 

hakim menjadi sangat bebas dalam memaknai tentang pencemaran lingkungan 

hidup dan berakibat pada banyaknya kasus yang diputus bebas (Vrijspraak) atau 
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lepas dari segala tuntutan hukum (Oonslaag). Untuk mengatasi diskresi hakim 

yang begitu besar dalam memaknai pencemaran lingkungan hidup maka Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 mendefinisikan pencemaran lingkungan hidup 

sebagai “…………masuk atau dimasukannya mahluk hidup dll sehingga 

melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2009 definisi tentang pencemaran lingkungan hidup 

dibatasi pada melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah melalui Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri LH, 

sehingga hakim terikat pada criteria yang tetapkan dalam baku mutu lingkungan 

hidup dan tidak dapat menafsirkan lain dalam memutuskan suatu perkara. 

 

2. Perusakan Lingkungan Hidup 

Perbedaan definisi tentang perusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1997 dengan perusakan lingkungan hidup menurut Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: 

Perusakan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 

adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung 

terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup 

tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. 

 

Perusakan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung 

terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 
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Pemaknaan perusakan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1997 “……. Yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam 

menunjang pembangunan berkelanjutan merupakan suatu definisi yang abstrak 

serta tidak mempunyai batasan yang jelas. Ini turut memberikan andil untuk 

hakim bebas menafsirkan perusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya 

berimplikasi pada putusan yang tidak berpihak pada lingkungan hidup. Untuk 

mengatasi persoalan tersebut maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

mendefinisikan perusakan lingkungan hidup sebagai “…………tindakan yang 

menyebabkan perubahan….sehingga melampaui kriteria baku kerusakan 

lingkungan hidup”. Definisi yang rigid dan memberikan batasan yang jelas 

tentang apa yang dimaksud dengan perusakan lingkungan hidup membuat hakim 

tidak bisa menafsirkan hukum dengan leluasa dan harus terikat pada definisi 

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. 

 

Kelebihan hukum pidana dengan instrumen hukum lain : administrasi, perdata 

adalah terletak pada sifat penjeraan. Dimana orang (orang perseorangan dan/atau 

badan usaha berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum) akan 

ditimpakan pidana atau nestapa atas perbuatannya yang memenuhi unsur pidana 

dan mempunyai unsur kesalahan. 

 

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup yang tidak memuat ancaman minimum terhadap pelaku tindak 

pidana lingkungan, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memperkenalkan 

ancaman hukuman minimum di samping maksimum sebagaimana table berikut: 
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Tabel1: Perbedaan antara Jenis Sanksi Undang-Undang 23 Tahun 1997 dengan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

 

 Jenis Sanksi UU 23/1997 UU 32/2009 

PIDANA Minimum Tidak ada 1 tahun 

Maksimum 15 Tahun 15 tahun 

DENDA Minimum Tidak ada 500 juta rupiah 

Maksimum 750 juta rupiah 15 miliar rupiah 

 

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari pembatasan hukuman 

minimum adalah hakim “dipaksa” untuk memvonis suatu perkara tindak pidana 

lingkungan hidup dengan mengacu pada batasan minimum sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sehingga diharapkan dari 

putusan tersebut melahirkan efek jera bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup. 

Selain jenis hukuman minimum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009, hal lain yang baru adalah perluasan alat bukti sebagai mana dimuat 

dalam Pasal 96 : 

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas: 

a. keterangan saksi; 

b. keterangan ahli; 

c. surat; 

d. petunjuk; 

e. keterangan terdakwa; dan/atau 

f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

 

Alat bukti dalam huruf f merupakan alat bukti baru yang sebelumnya tidak diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Perluasan alat bukti ini dipandang 

perlu sebab motif, alat untuk melakukan kejahatan lingkungan tidak terbatas pada 

hal-hal yang konvensional namun juga seiring perkembangan zaman telah maju. 
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Pengaturan tentang tindak pidana korporasi merupakan bukti progresifitas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Korporasi sebagai subjek hukum 

(rechtpersoon) selain daripada manusia (persoonlijk) merupakan pelaku yang 

dominan dalam kejahatan lingkungan. Jarang kita melihat, mendengar bahwa 

perusakan dan/atau pencemaran dilakukan oleh orang perorang sebab motif orang 

melakukan kejahatan lingkungan adalah ekonomi. Atas dasar itu Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 mengatur pidana korporasi dalam Pasal 116 : 

1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas 

nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: 

 a.  badan usaha; dan/atau 

 b. orang yang member perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut 

atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak 

pidana tersebut. 

2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan 

hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana 

dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana 

tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri 

atau bersama-sama. 

                                                                                                                                                                                


