
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Prosedur Standar Minimal Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Melakukan  

Tembak di tempat   Bagi Tersangka 

 

    Tembak di tempat bagi tersangka kepolisan mempunyai beberapa tahapan 

sehingga kepolisian berani mengambil keputusan dalam melakukan tembak di 

tempat   demi menciptakan ketertiban dan keamanan demi tegaknya hukum. 

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan 

Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Tahap itu ialah sebagai berikut: 

1. Tahap 1  : Kekuatan yang memiliki dampak  pencegahan. 

2. Tahap 2  : Perintah lisan. 

3. Tahap 3  : Kendali tangan kosong lunak. 

4. Tahap 4  : Kendali tangan kosong . 

5. Tahap 5  : Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain  

                        gas air mata semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri. 

6. Tahap 6 : Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang 

menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang 

dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota 

masyarakat.  
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A.Tingkat Satu 

 

    Adalah kekuatan yang memiliki dampak pencegahan (tidak ada potensi cidera 

atau luka fisik). Tingkat kekuatan ini diterapkan dengan bentuk kehadiran 

anggota Polri, yang dapat diketahui melalui : 

a) Seragam Polisi atau rompi atau jaket bertuliskan “POLISI”.  

b) Kendaraan bertanda POLRI. 

c) Lencana kewenangan Polri; atau 

d) Identifikasi lisan dengan meneriakkan kata “POLISI”. 

Kehadiran polisi dapat berupa patroli rutin, operasi khusus, atau dengan 

menunjukkan peralatan kepolisian. Dalam banyak situasi, kehadiran polisi saja 

telah membuat calon pelaku kejahatan mengurungkan niatnya. 

Supaya kehadiran anggota Polri memiliki efek semacam itu, dia harus memiliki 

hubungan yang baik dengan masyarakat. Jika masyarakat melihat anggota Polri 

sebagai pelindung masyarakat yang profesional dan adil, kehadiran polisi 

berseragam saja biasanya sudah dapat menciptakan suasana yang tenang dan 

patuh hukum. 

B. Tingkat Dua 

 

     Adalah perintah lisan (Tidak ada potensi luka atau cidera fisik) kebanyakan 

situasi dapat diselesaikan melalui keterampilan-keterampilan komunikasi atau 

arahan lisan yang efektif. Dalam konfrontasi lisan, rasa takut dan amarah harus 

diredam terlebih dahulu sebelum orang tersebut dapat memahami perintah 

anggota Polri. Ini menuntut adanya keterampilan komunikasi efektif dan 

kesabaran.  
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Sikap yang profesional dan percaya diri dalam menggunakan perintah lisan 

Tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan dapat diikuti dengan komunikasi 

lisan atau ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan 

untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, keuntungan 

memberi perintah lisan. 

a) Pemahaman publik, profesionalisme. 

b) Tersangka mengerti apa yang kita inginkan darinya. 

b. Dua tingkat pengendalian berikutnya biasanya dikenal dengan teknik-teknik 

kendali tangan kosong. 

Anggota Polri menentukan bahwa dia harus menggunakan kekuatan fisik, tingkat 

kekuatan yang digunakan tergantung pada persepsi anggota Polri bersangkutan 

atas perlawanan dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh perlawanan tersebut. 

Begitu juga, dia harus menentukan apakah perlawanan tersebut membuat dirinya 

atau orang lain mengalami luka fisik atau kematian. Persepsi masing-masing 

anggota Polri atas bahaya yang dapat ditimbulkan oleh suatu tingkat perlawanan 

didasarkan pada pelatihan yang telah diterimanya pengalaman, dan pengetahuan 

teknik-teknik kendali fisik yang dikuasainya.   

C. Tingkat Tiga 

 

     Adalah kendali tangan kosong lunak (sangat kecil kemungkinannya 

menimbulkan luka atau cidera fisik)Banyak teknik kendali yang dapat 

digolongkan sebagai kendali tangan kosong lunak. Sebagian teknik ini bisa 

berupa sesuatu yang ringan seperti gerakan-gerakan untuk membimbing orang 

dengan baik hingga teknik-teknik yang lebih dinamis, seperti teknik kuncian 

Teknik kendali tangan kosong lunak dapat dimanfaatkan tingkat ini bahaya 
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terjadinya cidera atau luka fisik Teknik-teknik tangan kosong lunak terdiri dari: 

1. Kendali-kendali persendian/kuncian 

2. Teknik-teknik pengawalan.  

 

D. Tingkat Empat 

    Adalah kendali tangan kosong keras. Sedang kemungkinannya menimbulkan 

luka atau cidera fisik. Tingkat ini digunakan untuk tingkat perlawanan yang 

lebih tinggi, seperti perlawanan aktif atau agresif. digunakan ketika bentuk-

bentuk kendali yang lebih rendah telah gagal atau tidak dapat diterapkan 

karena tingkat perlawanan pelakudianggap berada pada tingkat yang 

berbahaya. teknik-teknik ini mungkin menyebabkan luka minimal tetapi luka 

ringan ini jauh lebih baik daripada luka yang mungkin dapat ditimbulkan jika 

kekuatan yang lebih tinggi digunakan.  Kekuatan tangan kosong keras terdiri 

dari teknik-teknik pukulan yang dapat dilakukan dengan menggunakan kepalan 

tangan, lengan bawah, tungkai kaki atau kaki. 

E. Tingkat Lima 

 

      Adalah kendali menggunakan senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air 

mata, semprotan cabe dan alat lain sesuai standar Polri  kadang-kadang 

disebut sebagai senjata tingkat menengah Tinggi kemungkinannya 

menyebabkan luka atau cidera fisik ringan. Tingkat kekuatan ini dapat 

mencakup alat kendali apa saja yang telah diijinkan oleh Polri atau alat untuk 

menahan.  

Penggunaan kekuatan tingkat ini dapat Peraturan memberi kewenangan Anggota 
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Polri membawa dan menggunakan tongkat T dan tongkat lain sebagai senjata 

untuk memukul: Anggota Polri tersebut harus telah mendapatkan pelatihan dan 

sertifikasi penggunaan tongkat kepolisian. Senjata menengah ini dapat 

digunakan dalam konfrontasi yang melibatkan kekerasan fisik dimana tingkat 

kekuatan yang lebih tinggi tidak diperlukan atau tidak sesuai dan tingkat 

kekuatan yang lebih rendah tidak sesuai dan tidak efektif. Tongkat polisi tidak 

boleh digunakan untuk memukul seseorang yang telah dapat dikendalikan.  

F.  Tingkat Enam 

 

Adalah kendali menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan 

tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan 

luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat (Besar 

kemungkinannya menimbulkan luka atau cidera fisik parah, atau bahkan 

kematian). 

Tingkat kekuatan ini digunakan ketika Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka 

dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri 

atau masyarakat. 

Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk 

menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut 

mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan Anggota Polri 

atau masyarakat. Penggunaan kekuatan tingkat ini hanya dibenarkan ketika 

Kekuatan tersebut merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia bagi anggota 

Polri dan kekuatan tersebut secara beralasan dan masuk akal memiliki 

Kemungkinan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang menunjukkan 

ancaman segera luka parah atau kematian. Tindakan tersangka yang dapat 
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dimasukkan sebagai contoh tindakan yang dapat secara segera menyebabkan luka 

parah atau kematian antara lain: melepaskan tembakan kepada seseorang atau di 

tempat   yang padat secara sengaja menabrakkan mobil ke seseorang, menusuk 

seseorang dengan pisau, melakukan tindakan yang membahayakan kehormatan 

atau bahkan secara sengaja mendorong seseorang ke jalur bus yang tengah lewat.  

Beberapa contoh lain adalah tindakan membakar stasiun pompa bensin atau 

meledakkan gudang senjata. Maksud penggunaan kekuatan tingkat enam oleh 

anggota polri ini tidaklah untuk membunuh, tetapi digunakan sebagai satu-satunya 

cara yang masuk akal untuk “menghentikan”ancaman yang dapat menimbulkan 

luka parah atau kematian yang ditunjukkan oleh pelaku kejahatan. pada dasarnya  

Tahap terakhir merupakan tahapan yang diperbolehkan namun seorang anggota 

polisi harus memperhatikan adanya ancaman yang dilakukan pelaku tindak 

pidananya, situasi dan kondisi di lapangan saat ia bertugas. Jika pelaku tindak 

pidananya hanya melakukan ancaman ringan seperti tangan kosong, situasi 

kondusif, aman dan terkendali, maka tidak seharusnya anggota polisi tersebut 

melakukan tembak mati di tempat. 

Asas –Asas Yang Mendasari Kepolisian Dalam Melakukan Tembak di tempat   

Bagi Tersangka Menurut Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa: 

a. Asas legalitas yang berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan  kepolisian 

harus sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang nomor 2 tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ,Kajian yuridis, 

didasarkan hukum tentang boleh atau tidaknya polisi melakukan penembakan 

secara tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP Pasal 
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49 Ayat 1 tentang Noodweer dan Ayat 2 tentang Pasal 49 Ayat 1 KUHP 

mengatur tentang Pembelaan terpaksa yang rumusannya. Barang siapa 

terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau 

ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri 

maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri 

maupun orang lain, tidak dipidana. 

b. Asas Nesesitas yang berarti bahwa penerapan  tembak di tempat   bagi 

tersangka  dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat 

dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi. 

c. Asas Proporsionalitas yang berarti bahwa tembak di tempat   bagi tersangka  

harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat 

kekuatan atau respon yang akan dilakukan  anggota Polri.  

d. Asas Kewajiban Umum yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan 

untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri untuk menjaga, 

memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan dalam UndangUndang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 

Ayat (1) disebutkan, untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak menurut 

penilaiannya sendiri. 

e. Asas Preventif yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan 

pencegahan, Polri mengatur mekanisme dan standar penggunaan kekuatan 

dalam tindakan kepolisian melalui Peraturan Kapolri. 

  

Pendapat para ahli lain yakni Zainal Abidin yang menyatakan bahwa: 
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a. Asas kepastian hukum yaitu penerapan tembak di tempat   bagi tersangka 

dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum. 

b. Asas keadilan yaitu penerapan tembak di tempat   bagi tersangka harus  

memperhatikan keseimbangan antara bobot kesalahan dan hukuman yang 

diterapkan.  

c. Asas akuntabilitas yaitu penerapan tembak di tempat   bagi tersangka dapat 

dipertanggungjawabkan secara yuridis, administrasi dan prosedural. 

d. Asas transparansi yaitu penerapan tembak di tempat   bagi tersangka harus 

dilaksanakan secara terang terangan dan dapat diketahui secara jelas oleh 

masyarakat. Dari beberapa pengertian diatas tentang asas yang mendasari 

kepolisian dalam melakukan tembak di tempat   bagi tersangka sudah terlihat. 

Syarat–Syarat penerapannya tembak di tempat   bagi tersangka yang dilakukan 

Kepolisian dalam Standard Universal Penggunaan Senjata Api Bagi Aparat 

Penegak Hukum menyatakan bahwa: 

Harus Dilakukan sebagai upaya untuk membela diri atau melindungi jiwa orang 

lain dari serangan atau perlawanan yang dilakukan oleh seseorang yang patut 

diduga/diduga keras melakukan suatu tindak pidana. Pasal 48 KUHP dan 49 

KUHP
1
 

1. Harus Dilakukan sebagai upaya terakhir dalam hal melaksanakan tugas atau 

perintah untuk menangkap seseorang yang patut diduga atau diduga keras 

sebagai pelaku tindak pidana. Tindakan tersebut bertujuan untuk 

melumpuhkan bukan mematikan.  

                                                           
1
Zainal Abidin,  Asas-Asas  Dalam Tindakan Kepolisian , Bandung Press, Bandung  , 2009,  

hlm  45. 
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2. Harus Dilakukan dengan cara-cara yang profesional, tidak sadis dan tidak 

berlebihan  dan dengan memperhatikan norma hukum dan mengindahkan 

norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi 

manusia; 

3. Dilakukan dengan cara-cara yang memperhatikan keamanan lingkungan dan 

masyarakat sekitar tempat kejadian sehingga tidak terjadi akibat yang lebih 

luas dan merugikan kepentingan umum yang lebih luas. Segera memberikan 

pertolongan setelah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut 

dilumpuhkan dengan cara ditembak, seperti halnya membawa tersangka 

kerumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan dan pengobatan medis 

sebagimana mestinya; 

4. Penembakan harus dilakukan dengan menggunakan senjata api standar Polri, 

yang diperuntukan untuk kepentingan Dinas Kepolisian dan senjata tersebut 

haruslah senjata api yang disiapkan oleh Dinas Kepolisian yang memang 

diperuntukkan untuk melumpuhkan seseorang bukan membinasakan atau 

membunuh; 

5. Harus menghubungi keluarga tersangka yang ditembak tersebut sedapat 

mungkin dan sesegera mungkin serta memberitahukan tindakan kepolisian 

yang telah dilakukan serta alasan-alasan mengapa tindakan kepolisian tersebut 

terpaksa dilakukan yang antara lain adalah. 

a) Segera melakukan proses penyidikan terhadap tersangka untuk mempercepat 

proses penyerahan perkara yang berhubungan dengan tersangka yang 

tertembak tersebut.  
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 b) Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu sehubungan dengan peristiwa 

penembakan tersebut. 

Selain syarat–syarat diatas, ada beberapa syarat lagi sehingga anggota polisi 

tersebut dapat mengunakan senjata api sebagai alat untuk menjalankan tugas. 

Dalam pendapat Marwan menyatakan bahwa: 

1. Harus memiliki surat izin dari kepala satuan kerja dimana ia bertugas. dimana 

pimpinan termpat anggota polisi bekerja memberikan penilaian yang baik 

terhadap kinerja dari anggota tersebut.  

2. Anggota polisi tersebut harus berpangkat minimal briptu  dan sudah lulus test 

psikologi. Test ialah test psikologi pada umumnya. 

Marwan menyatakan bahwa jika syarat-syarat diatas tidak dipenuhi maka akan 

terjadi sebuah ketidakcakapan lembaga pengawas kepolisian dalam melakukan 

pemberian kewenangan dimana akan mengancam keselamatan masyarakat dan 

akan terjadi penyalahgunaan kewenangan dan yang jadi korban dari tindakan 

kesewenangan tersebut
2
 adalah masyarakat. seorang anggota polisi dituntut tidak 

hanya menjalankan tugasnya tapi juga menjaga keselamatan dan keamanan 

masyarakat.  

 

B. Kriteria Tersangka Yang Dapat Diberlakukan Tembak di tempat  . 

Dalam melakukan tembak di tempat   seorang polisi tentunya mempunyai 

targetnya. tersangkalah yang dapat menjadi targetnya. Pengertian 

                                                           
2
 Marwan ,  Syarat-Syarat Pemberian  Kewenangan  Pada Kepolisian , Bandung Press, 

Bandung,  2009, hlm 58.  

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-terdakwa-dan-tersangka_15.html
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Tersangka sendiri menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seorang yang karena 

perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai 

Dalam pendapat Jur Andi Hamzah yg mengutip dari ned dan duisterwinkel 

menyatakan bahwa: pasal 27 Ayat 1 ned Sv Tersangka ialah orang karena fakta-

fakta atau keadaan menunjukan ia patut diduga  bersalah melakukan suatu delik
3
 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Pasal 18 mengatur bahwa sesuai dengan penilaiannya sendiri untuk 

menghentikan dan mencegah tersangka melakukan tindak pidana yg lebih 

membahayakan dan lebih luas lagi walau sudah diberi peringatan, berusaha 

melawan, maka anggota polisi perlu mengambil keputusan yang lebih tepat yang 

lebih keras dari semua upaya pencegahan dan penghentian tersangka dari 

melakukan tindak pidana yaitu dengan melakukan tembak mati di tempat  . 

Tersangka adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Pendapat 

para ahli lain menyatakan bahwa tersangka adalah mereka yang diduga sepatutnya 

karena melakukan pelangaran tindak pidana banyaknya perbedaan yang terdapat 

dalam penentuan pengertian tersangka namun pada dasarnya sama yaitu ada 

perbuatan yang dilanggar secara aturan hukum pidana. 

 

C. Unsur-Unsur PertanggungJawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

1.  Kemampuan Bertanggung Jawab 

                                                           
3
  Jur Andi Hamzah, Hukum  Acara Pidana  Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 35. 

 

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-terdakwa-dan-tersangka_15.html
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       Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung 

jawab harus ada kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang 

baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, faktor 

akal Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 

tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Faktor perasaan atau kehendak. 

faktor perasaan atau kehendak muncul dari dalam diri seseorang maka untuk 

melakukan tindaka pidana sudah terlihat adanya niat dari dalam dirinya
4
. 

2. Kesengajaan & Kealpaan  

a. Kesengajaan  

       Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori 

kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Dalam teori kehendak 

sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam 

rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B 

dan A menembak mati B, A adalah “sengaja” apabila A benar-benar 

menghendaki kematian. Dalam ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam 

sengaja yaitu:  

1. Sengaja sebagai maksud adalah adalah apabila pembuat menghendaki akibat 

perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui  

 

Dalam teori kehendak maka sengaja dengan maksud dapat didefinisikan sebagai 

berikut: sengaja dengan maksud adalah jika apa yang dimaksud telah dikehendaki. 

Menurut teori membayangkan, sengaja dengan maksud adalah jika yang 

                                                           
4
Van  Hammel  Moeljatno, Kemampuan BertanggungJawab , PT Grafindo Jaya, Jakarta, 

2008, hlm. 44. 
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dimaksudkan telah mendorong pembuat melakukan perbuatannya yang 

bersangkutan. 

2. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai 

sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran.  

 

b. Kealpaan 

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan Undang-undang 

tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan 

perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan 

sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif 

kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Dalam pendapat Van hamel 

Moeljatno mengatakan bahwa keapaan itu mengandung dua syarat yaitu tidak 

mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak 

mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. 

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat 

dibedakan atas dua yaitu: 

1. Kealpaan yang disadari Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat 

membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat 

yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan 

pencegahan supaya tidak timbul akibat itu. 

2. Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan 

atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai 

perbuatannya.  
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     Van hamel Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat 

yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum 

dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum
5
. 

Kealpaan adalah tindak pidana yang cukup sulit dibuktikan karena pelaku tidak 

dapat memperkirakan bahwa apa yg ia lakukan suatu tindak pidana atau hanya 

sedang melakukan kegiatanya sehari-hari  

D. Faktor Pemberat Sanksi Pidana 

Pemberat pidana yang bersifat primer adalah dasar pemberatan pidana utama yang 

mengacu pada KUHP dan Undang-undang pidana khusus (hukum pidana materiil) 

untuk dijadikan pedoman pemberatan pidana pada tahap penyidikan, penuntutan 

dan mengadili. Dengan demikian, penerapan prinsip pemberat pidana primer ini 

dimulai sejak seorang pelaku diproses pada tahap penyidikan oleh kepolisian. 

Jaksa Penuntut Umum dan Hakim harus memperhatikan hitungan pidana terberat 

yang dapat diberikan pada terdakwa dalam hal adanya alasan pemberat pidana. 

Hitungan pidana terberat tersebut tidak boleh diabaikan apabila pidana yang 

dituntut atau dijatuhkan lebih diperberat lagi dari pidana maksimum khusus yang 

telah diperberat maka hal ini merupakan penyimpangan dari sistem pemidanaan 

maksimum khusus 

Putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan yang lebih 

tinggi. Sekalipun dalam pemidanaan mengacu pada prinsip kebebasan hakim 

namum titik tolak penjatuhan pidana tetap harus mengacu pada ancaman 

maksimum dalam pasal yang didakwakan.  
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M. Yahya Harahap menyatakan bahwa: "Memang benar hakim dalam 

menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada 

terdakwa adalah bebas 
6
. 

Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim  antara hukuman minimum 

dan maksimum dalam pasal yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur 

dalam Pasal 12 KUHP. Namun demikian titik tolak hakim menjatuhkan putusan 

pemidanaan harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana 

yang didakwakan". Hakim memang bebas memilih bentuk pidana pokok dan 

menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan. Namun demikian telah 

ditentukan adanya pola pemidanaan dengan batas maksimum dan minimum. 

Lebih lanjut dinyatakan bahwa batas maksimum adalah maksimum umum dan 

maksimum khusus. Dalam hal ini batas maksimumnya adalah 20 tahun penjara 

dan batas miniumnya 1 tahun
7
 penjara.  

Lebih lanjut M. Yahya menyatakan bahwa kebebasan hakim dalam menjatuhkan 

berat ringannya pidana tidak sebebas-bebasnya karena selain memperhatikan 

tuntutan dari jaksa juga memperhatikan sisi hati nurani sebagai manusia biasa agar 

tercapai kebijakan hukum yg adil bagi semua pihak karena bagaimana pun juga 

tersangka juga tetaplah manusia biasa 

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjabarkan ada 5 alasan untuk pemberat 

pemidanaan yaitu: 

1. Seorang pejabat melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; 
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2. Waktu melakukan kejahatan, menggunakan bendera kebangsaan Republik 

Indonesia; 

3. Karena Gabungan samenloop 

4. Karena beberapa keadaan tertentu lainnya yang secara khusus ditentukan 

dalam beberapa pasal tindak pidana; 

5. Karena beberapa keadaan yang juga menjadi asas umum bagi ketentuan hukum 

pidana khusus.Dalam dikemukakan E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi diatas; 

A. Pemberat Pidana Karena Jabatan 

Dasar pemberatan pidana karena jabatan ini diatur dalam Pasal 52 KUHP yang 

menyatakan bahwa: "Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan 

pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu 

melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang 

diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.  

Ketentuan tersebut juga menggariskan adanya beberapa unsur yang dapat 

dijadikan dasar untuk memperberat pemidanaan (ditambah sepertiga) yaitu: 

1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; 

2. Memakai kekuasaan jabatannya
8
; 

3.Menggunakan kesempatan karena jabatannya; dan 

4.Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya. 

Dalam 4 (empat) unsur berdasarkan Pasal 52 tersebut sebenamya masih dapat 

disederhanakan lagi hanya menjadi 2 (dua) unsur yaitu: 

1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya 
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2. Memakai kekuasaan, mengunakan kesempatan, dan menggunakan sarana yang 

diberikan karena jabatannya. 

Anggota kepolisian yang merampas nyawa orang lain dengan menggunakan 

senjata dinasnya maka disini telah memenuhi syarat nomor 2 sebenarya mengacu 

pada Pasal 63 Ayat 2 KUHP yang mengatur tentang penerapan aturan pidana 

Penerapan hukum diantara kedua pasal itu memang berbeda. Pasal 103 merupakan 

pengecualian dari Buku Kesatu KUHP dengan Undang-undang Pidana Khusus 

diluar KUHP. Sementara Pasal 63 Ayat 2 KUHP merupakan pengeeualian dari 

Buku Kedua dan Ketiga KUHP dengan Undang-undang Pidana Khusus. 

disamping itu Pasal 63 Ayat 2 bisa juga dijadikan sebagai dasar hukum dalam 

memilih pasal-pasal yang bersifat khusus. 

Pemberat Pidana yang Bersifat Sekunder. 

Maksud dari pemberat pidana yang bersifat sekunder adalah perumusan hal-hal 

yang memberatkan pidana dalam surat tuntutan  dan putusan pengadilan. Hal ini 

sama dengan perumusan hal-hal yang meringankan pidana dalam surat tuntutan  

dan putusan pengadilan yang harus disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dan 

Hakim sebagaimana yang telah dijelaskan tentang prinsip-prinsip peringan pidana. 

Sehubungan dengan itu, maka dapat dikatakan bahwa pemberat pidana yang 

bersifat sekunder ini diterapkan pada proses mengadili yaitu pada tahap 

penyusunan surat tuntutan dan pada tahap penyusunan putusan pengadilan. 

Zainal Abidin Farid alasan pemberat pidana karena jabatan ini jarang sekali 

digunakan dalam praktik oleh penuntut umum dan hakim bahkan menurut beliau 

Pemberat pidana karena jabatan ini seolah-olah tidak dikenal dalam praktik oleh 
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karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negri menurut pasal 52. 

Syarat nomor 2 juga sering tidak dipenuhi oleh seseorang anggota polisi demikian 

juga apabila seorang anggot apolisi yang merampas nyawa seseorang dengan 

mengunakan senjata dinasnya maka disini memenuhi syarat nomor 2.  

Sebenarnya mengacu pada Pasal 63 Ayat 2 KUHP tentang penerapan aturan 

pidana memang jika diperhatikan bahwa cukup sulit membedakannya mana yg 

melakukan tindak pidana atau menjalankan tugas dan kewenangannya. Para 

pelaku terutama pegawai negri akan berdalih bahwa ia sedang menjalankan 

tugasnya,maka ia bisa berlindung dibalik pasal KUHP dimana seorang tidak dapat 

dipidana karena sedang menjalankan tugas dan kewajibannya
9
. 
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