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II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Tindak Pidana  

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis 

normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti (yuridis normatif) adalah 

perbuatan seperti yang terwujud (in-abstracto) dalam peraturan pidana. 

Sedangkan kejahatn dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang 

menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret.
1
  

 

Beberapa sarjana memberikan pengertian tentang tindak pidana yaitu sebagai 

berikut: 

a. Moeljatno dalam memberikan pengertian tindak pidana menggunakan istilah 

perbuatan pidana yang mengandung pengertian perbuatan yang oleh suatu 

aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat 

bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau 

kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuaan orang), sedangkan ancaman pidana 

ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.
2
 

b. Wirjono Prodjodokiro memberika pengertian tindak pidana yaitu suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
3
  

                                                 
1
 Tri Andrisman, 2007, Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana 

Indonesia, Bandar Lampung, Fakultas Hukum UNILA, Hlm.80 
2
 Moeljanto, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 54 

3
 Tri Andrisman, Op.Cit., Hlm 81 
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c. Simons memberikan pengertian tindak pidana yaitu kelakuan (handeling) yang 

diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum dengan kesalahan yang 

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
4
  

d. Van Hamel memberikan pengertian tindak pidana yaitu kelakuan orang yang 

dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan 

dilakukan dengan kesalahan.
5
  

 

Berdasarkan beberapa pendapat serjana di atas dalam memberikan pengertian 

tindak pidana para sarjana tersebut terbagi dalam dua 2 (dua) pandangan atau 

aliran yang saling bertolak belakang, yaitu :
6
  

a. Pandangan atau aliran monistis, yaitu: 

Pandangan atau aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan 

pidana dengan pertanggungjawaban pidana. 

b. Pandangan atau aliran dualistis, yaitu: 

Pandangan atau aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan 

pidana (criminal act atau actus reus) dan dapat dipertanggungjawabkannya si 

pembuat (criminal responsibility atau mens rea) 

 

Pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh 

karena perbuatannya, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan 

karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Menurut Moeljatno sesuatu 

                                                 
4
 Moeljanto, Op.Cit., Hlm 56 

5
 Bambang Poernomo, 1985,  Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, yudhistira, Hlm. 128 

6
 Tri Andrisman, 2007,Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana 

Indonesia, Bandar Lampung, Fakultas Hukum UNILA. Hlm 82 
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yang dapat disubut perbuatan pidana  harus memenuhi beberapa unsur-unsur 

sebagai berikut:
7
 

a. Perbuatan (manusia) 

b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) 

c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil). Syarat formil harus ada, 

karena asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Transmisi Dokumen Elektronik 

 

Mentransmisikan yakni mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang 

(benda) kepada orang lain (benda lain). Contoh : Komputer yang muktahir itu 

mampu mentransmisikan data ke seluruh jaringan komputer di seluruh penjuru 

pusat kota. Jadi, makna dari dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan yakni 

pengiriman sebuah data atau file dari satu jaringan atau komputer ke komputer 

lain dengan unsur yang disengaja tanpa seijin pemilik file tersebut yang 

cenderung mungkin file tersebut adalah hal pribadi pemilik atau rahasia pemilik 

file tersebut.
 8

 

 

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, 

diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau 

sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer 

atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, huruf, angja, kode akses, 

simbol yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahami. 

                                                 
7
 Bambang Poernomo, Op cit, Hlm. 129 

8
 Tanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Agung Media Mulia, 2009 hal 36 
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Jenis-jenis dokumen berdasarkan bentuknya :
9
 

a. Dokumen literer adalah dokumen yang ada karena dicetak, ditulis, digambar 

atau direkam 

b. Dokumen korporil adalah dokumen yang berupa benda bersejarah biasanya 

dikumpulkan di sebuah museum. 

c. Dokumen private adalah dokumen yang berupa surat atau arsip yang disimpan 

dalam sebuah sistem kearsipan.
 
 

 

Dokumen yang melanggar kesusilaan adalah dokumen yang memiliki kaitanya 

tentang hal-hal yang dilarang di dalam Undang-undang 11 tahun 2008 tentang 

informasi dan transaksi elektronik yakni seperti  pada  Pasal 27 ayat (1) Undang-

Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yakni : 

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” 

 

Ketika seseorang mentransmisikan gambar-gambar/foto-foto yang mengandung 

atau memiliki muatan asusila melalui jejaring sosial facebook sudah dapat 

dipastikan akan melanggar pasal 27 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

 

Pasal 45 UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni: 

1. setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 

(1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 

                                                 
9
 Danrivanto Budhijanto , Hukum Telekomunikasi, penyiaran & teknologi informasi regulasi & 

konvegasi, Reflika Adi Tama, Bandung, 2010 hlm 137 
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(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.- 1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah). Ketika seseorang melanggar pasal 27 ayat (1-4) maka akan diterkena 

hukuman yang terdapat di dalam pasal 45 UU No 11 tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

 

C. Pelanggaran Kesusilaan 

 

Lahirnya pornografi melalui internet sedikit demi sedikit telah menggerus budaya 

yang ada di dalam masyarakat yang memegang teguh budaya timur, dan 

memegang teguh norma-norma kesusilaan dalam masyarakat itu sendiri. 

Pornografi jelas melanggar norma-norma kesusilaan yang ada di masyarakat. 

Karena adegan-adegan yang ada dalam video porno tersebut tidak senonoh atau 

tidak layak untuk dipertontonkan.
10

 

 

Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati 

sanubari manusia (Insan kamil). Peraturan-peraturan ini berupa bisikan kalbu atau 

suara batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam 

sikap dan perbuatan. Pada umumnya ahli berpendapat bahwa kesusilaan adalah 

suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku sopan santun dalam 

pergaulan hidup yang baik, terutama dalam hal yang berhubungan dengan 

masalah seksual.
 11

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Andi, Melindungi Anak Anda saar Berinternet, Semarang, Wahana Komputer, 2005, hlm 10. 
11

 Muladi,  Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi 

Perempuan), Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 13. 
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Pelanggaran kesusilaan ini dirumuskan dalam KUHP Pasal 281, yang rumusannya 

bahwa :  

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 

barang siapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan; 

barang siapa dengan sengaja dihadapan oran lain yang ada di situ bertentangnya 

dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”
12

 

 

Pelanggaran kesusilaan dalam KUHP pasal 281 yaitu: 

Unsur kesengajaan (opzet) yakni kesengajaan ditempatkan pada permulaan 

rumusan, yang mendahului unsur perbuatan melanggar kesusilaan dan tempatnya 

di muka umum. Kesengajaan itu sendiri merupakan sikap batin yang 

menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. Artinya perbuatan itu memang 

dikehendakinya dan disadarinya atau diketahuinya tentang nilai perbuatannya itu 

sebagai menyerang rasa kesusilaan umum secara terbuka di muka umum.  

Perbuatan melanggar kesusilaan. 
13

  

 

Melanggar kesusilaan artinya melakukan suatu perbuatan yang dilarang, yang 

menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Seperti kecabulan dan eksploitasi seksual 

yang dilakukan di muka umum. Unsur dimuka umum inilah yang menjadi 

penyebab semua perbuatan tersebut semua perbuatan melanggar kesusilaan, yang 

artinya melekat sifat tercela atau melawan hukum pada perbuatan melanggar 

kesusilaan.
 14

 

 

                                                 
12

 Abdul Wahid, Modus-modus Kejahatan Modern, Tarsito, Bandung, 1993, hlm 17 
13

 Ibid, hlm 17. 
14

 Ibid, hlm 15. 
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Unsur secara terbuka atau di muka umum. Di muka umum artinya di depan orang 

banyak. Sifat terbukanya dari perbuatan melanggar kesusilaan bukan sekedar pada 

banyaknya orang, tetapi pada keleluasaan atau kebebasan atau secara bebas bagi 

orang banyak di tempat umum tersebut, tanpa ada halangan dan ditutup-tutupi 

oleh si pembuat untuk melihat dan untuk mengetahui perbuatan melanggar 

kesusilaan yang dilakukan.
15

 

 

D. Pertanggungjawaban Pidana 

 

Pertanggungjawaban pidana yakni seseorang yang akan dipertanggungjawabkan 

secara pidana apabila ia melakukan suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), 

dimana tindakan tersebut adalah melawan hukum. Pertanggungjawaban adalah 

suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. 

Pertanggungjawaban pada pelakunya. Adanya pertanggungjawaban pidana harus 

jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus 

dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak 

pidana.
16

  

 

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak 

pidana yang dilakukanya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam 

undang-undang. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya 

seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan 

perbuatanya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti 

melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia 

                                                 
15

 Ibid, hlm 18. 
16

 Roeslan Saleh. Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana. Aksara Baru. Jakarta. 1999  Hlm 

80. 
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mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang 

melawan hukum, maka ia dipidana.
17

 

 

Berdasarkan hal tersebut, pembuat (dader) harus ada unsur kesalahan dan bersalah 

yang harus memenuhi unsur yaitu :
18

  

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si 

pembuat 

2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja 

atau kesalahan  

3.Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. 

 

Pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskan celaan yang objektif 

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

untuk dapat dipidana karena perbuatanya itu. Dasar adanya perbuatan pidana 

adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas 

kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika 

ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.kapan 

seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah 

pertanggungjawaban pidana.
19

 

 

Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang 

terhadap tindak pidana yang dilakukanya. Asas legalitas hukum pidana indonesia 

yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat 

                                                 
17

  Ibid. hlm 78 
18

 Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 1997. Hlm 130 
19

 Roeslan Saleh.  perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana: dua pengertian dasar 

dalam hukum pidana. cetakan ketiga. aksara baru. Jakarta. 2009. Hlm 89 
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dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatanya tersebut telah sesuai 

dengan rumusan undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum 

tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahanya 

apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawabkan tersebut. Agar 

seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana 

dan pertanggung jawaban pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan 

keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukanya dapat 

berupa kesengajaan (opzet) atau karena kelalaian (culpa).
20

 

 

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

(opzet), yakni :
21

  

 

1. Kesengajaan sebagai maksud 

Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan 

apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas 

di kenakan hukuman. 

 

2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti 

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (doer or dader) dengan perbuatanya 

tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik dan mengetahui pasti 

atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain. 

 

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (Dolus Eventualis) 

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, 

bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan 

                                                 
20

 Ibid. Hlm 89 
21

 Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. Hlm 15  
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suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan 

timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang. 

 

Kealpaan  terdapat  apabila  seseorang  tetap  melakukan perbuatan itu meskipun 

ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih 

dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat 

diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai 

kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya dapat diduga 

lebih dahulu itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan  tentang  keadaan-

keadaan  yang  menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan 

hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu 

tidak ada pada umumnya. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan 

dari kesengajaan. Kealpaan dibedakan menjadi 2 yakni :
22

  

 

1. Kelalaian dengan kesadaran (beweuste schuld) 

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

suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul 

tersebut, 

 

2. Kelalaian tanpa kesadaran (onbeweuste schuld) 

Dalam hal ini, si pelaku tidak membanyangkan atau menduga akan timbulnya 

suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. 

Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. 

 

                                                 
22

 Ibid. hlm 26 
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Suatu perbuatan dapat dikatakan telah melanggar hukum, dan dikenakan sanksi 

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

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

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

pertanggungjawaban pidana yang terkadang makna dapat dicelanya si pembuat 

atau perbuatanya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan 

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

membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa 

perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.
23

 

 

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

yaitu
24

 :  

1. Dapat menginsyafi makna dari perbuatnya. 

2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatnya itu tidak dapat dipandang patut dalam 

pergaulan masyarakat. 

3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan. 

 

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana 

yang dilakukanya, yaitu:
25

  

Dari dalam manusia : 

1. Jiwa si pelaku cacat 

2. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan 

3. Gangguan penyakit jiwa 

                                                 
23

 Hanafi, “Reformasi Sistem pertanggung jawaban pidana”, Jurnal Hukum, Vol.6 no 11 Tahun 

1999, hlm 27 
24

 Roeslan Saleh. perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana: dua pengertian dasar 

dalam hukum pidana, cetakan ketiga, aksara baru, Jakarta, 2009, hlm 80 
25

 Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. hlm 72 
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Di luar diri manusia : 

a) perintah jabatan. 

b) masih dibawah umur. 

 

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan 

yang buruk adalah merupakan faktor akal (Intelektual factor) yaitu dapat 

membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak, serta kemampuan 

untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan atas mana yang diperbolehkan 

dan mana yang tidak, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak 

pidana, orang demikian tidak dapat mempertanggungjawabkan.
26

  

 

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam pasal 

44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: 

''Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 

pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dapat dipidana'' 

 

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan 

bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab 

atas segala perbuatanya, hanya kelakuanya yang menyebabkan hakim 

menjatuhkan hukuman yang di pertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam 

penjatuhan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan aktif 

atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (kitab undang undang hukum 

pidana). 
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Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus 

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

hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah 

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

melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.
27

 

 

E. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 

 

Pada penjelasan pasal 1 undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan 

kehakiman, disebutkan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial 

bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakan hukum dan 

keadilan berdasarkan pancasila, sehingga putusanya mencerminkan rasa keadilan 

rakyat indonesia. Pada prinsipnya, tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang 

mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak 

menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah dimulai atau diperiksa. UU No 4 

tahun 2004 Penjelasan Pasal 1.
28

  

 

Hakim mempunyai peran yang penting dalam penjatuhan pidana, meskipun hakim 

memeriksa perkara yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang diajukan 

olek jaksa penuntut umum. Undang-undang kekuasaan kehakiman mengatur 

bahwa hakimbebas dalam menjatuhkan putusan, namun pasal 50 undang-undang 

No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan hakim dalam 

memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu. 
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 Roeslan Saleh. Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana. Aksara Baru. Jakarta. 1999  hlm 
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 Sudarto. Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan 

Hukum Pidana. Bandung. Sinar Baru. 1986. hlm 84 
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Juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang 

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.
29

 

 

Pasal 55 RUU KUHP tahun 2011 menjelaskan tentang pedoman pemidanaan, 

dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan: 
30

 

A. Kesalahan pembuat tindak pidana. 

B. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana. 

C. Sikap batin pembuat tindak pidana. 

D. Apakah tindak pidana dilakukan berencana. 

E. Cara melakukan tindak pidana. 

F. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana. 

G. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana. 

H. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana. 

I. Pengaruh pidana terhadap korban atau keluarga korban. 

J. Pemanfaatan dari korban dan/atau keluarganya dan/atau 

k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. 

 

Dalam membuat putusan hakim harus memerhatikan segala aspek didalamnya 

yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak 

cermatan, baik bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan 

teknik membuatnya. Suatu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya 

putusan tersebut diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (the 4 way test) 

berupa: 
31
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1. Benarkah putusanku ini? 

2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan? 

3. Adilkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan? 

4. Bermanfaatkah putusanku ini? 

 

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sikap-sikap seseorang hakim yang 

baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik 

pertanyaan tersebut diatas maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak 

luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa rutinitas, 

kekurang hati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktiknya peradilan, ada saja aspek-

aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat 

keputusan.
32

  

 

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan 

mengenai salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya suatu peristiwa dan 

kemudian memberikan atau menentukan hukumanya. Menurut Sudarto, hakim 

memberikan keputusanya, mengenai hal-hal sebagai berikut:
33

  

a. Keputusan mengenai pristiwa, ialah apakah terdakwa telak melakukan 

perbuatan yang ditujukan padanya. 

b. Keputusan mengenai hukumanya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan 

terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa 

bersalah dan dapat dipidana. 

c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa bersalah dan dapat 

dipidana. 
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Masalah menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung 

pembuktian dan keyakinanya, sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP, 

yaitu: 

''Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh 

keyakinanya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukanya.'' 

 

Menurut  Mac Kenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat 

dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam 

suatu perkara, yaitu:
34

 

 

1. Teori Keseimbangan 

Adapun yang dimaksud keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat 

yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang 

bersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya 

keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan 

kepentingan korban. 

 

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intiusi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hati. 

Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan 

dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat 

keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan 
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seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan 

oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim. 

 

3. Teori Pendekatan Keilmuan 

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus 

dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya 

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari 

putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa 

dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi 

semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga 

wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus 

diputuskan. 

 

4. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam 

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman 

yang dimilikinya. Seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari 

putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan 

pelaku, korban maupun masyarakat. 

 

5. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan. Kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan 

putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas 



35 

 

untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang 

berperkara. 

 

 


