
 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Penegakan Hukum 

 

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya 

guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga 

mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. 

Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna 

(secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan 

adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. 
1
 

 

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya 

suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan 

apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa 

pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, 

mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan 

masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan 

yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya 

kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Barda Nawawi Arief. Op. Cit. hlm. 12. 



 23 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan 

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di 

dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai 

pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan 

untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana
2
  

 

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum 

pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-

sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan 

yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut 

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.  

 

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana 

materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun 

demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks 

sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan 

kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan 

demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran 

                                                 
2
 Mardjono Reksodiputro. Op. Cit, hlm.76. 
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 24 

yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang 

bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum. 
3
   

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model 

kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang 

melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan 

perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan 

hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut 

seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam 

rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control 

suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan 

itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
 4

   

 

 

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana 

substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam 

bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan 

nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana 

yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.  

 

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut 

Muladi yaitu due process of law yang dalam Bahasa Indonesia dapat 

diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari 

proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan 

penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka 

atau terdakwa. Padahal arti dari due process of law ini lebih luas dari sekedar 

penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.
5
   

  

 

                                                 
3
 Ibid, hlm.78. 

4
 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, hlm.7. 

5
 Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP,  

   Semarang, 1997, hlm.62. 
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Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap 

batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku 

kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk 

mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar 

pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum 

dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk 

disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.  

 

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem 

peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai 

dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang 

menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan 

perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.  

 

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana 

dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy) dikenal dengan istilah 

“kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana 

(penal policy) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan 

praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih 

baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan 

yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. 

Kebijakan hukum pidana (penal policy) tersebut merupakan salah satu komponen 

dari modern criminal science disamping criminology dan criminal law.
 6

 

 

                                                 
6
 Sudarto, Op Cit, hlm.77 
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Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana 

dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat 

undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan 

pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan 

tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika 

peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang 

hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang 

perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. 

Dalam kaitan ini kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana 

yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai 

usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi 

masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada 

hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya 

hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari 

kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-

undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.
7
 

 

Kata politik cendrung diartikan sebagai segala urusan dan tindakan 

(kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara, atau 

secara umum dan sederhana diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan 

                                                 
7
Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), 

Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994 hlm.22-23 
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dengan kekuasaan
8
. Politik berada dalam ruang lingkup dunia “nyata” yang 

tentunya penuh dengan pragmatism.
9
  

 

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan 

langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan 

hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar 

memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau 

bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya 

dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) 

itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap 

tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang 

melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, 

ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk 

mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana 

mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses 

untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi 

tindak pidana. 

 

Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat 

peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang 

sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya 

sebagai berikut:
 10
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9
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1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan 

nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil 

dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka 

(penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan 

mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi 

kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. 

2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum 

pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan 

yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga 

masyarakat. 

3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan 

hasil (cost benefit principle). 

4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau 

kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai 

ada kelampauan beban tugas (overbelasting). 

 

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya 

untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan 

hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam 

bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah, penggunaan hukum pidana 

sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam 

bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang 
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dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam 

alternatif.  

 

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di 

Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan 

peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam 

hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam 

masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini 

diperlukan. Sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada 

pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan 

perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Sebagai 

alat pendorong kemajuan masyarakat. Secara realistis di Indonesia saat ini fungsi 

hukum tidak bekerja secara efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat 

(instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan.
 11

 

 

Pengembangan dan pemantapan hukum (dalam arti luas) merupakan masalah 

yang umum, tapi mendesak dihampir semua negara berkembang termasuk 

Indonesia yang berjalan dalam lingkungan nilai-nilai yang berkembang di dalam 

diri warga masyarakat negara baik sebagai individu maupun sebagai anggota 

kelompok. Fungsi hukum yang antara lain sebagai satu mekanisme sosial-politik 

untuk mencapai fairness dalam masyarakat dan juga untuk mengawasi serta 

mengendalikan setiap prilaku (individu atau institusi) dalam mencapai tujuan 

hidup yang berkeadilan sosial. Dengan demikian hukum bertumpu pada basis-

basis politik dan sosial-kultural masyarakat.
12
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Moh. Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh. Miftahudin. Op.Cit., hlm.93. 
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Upaya pembaruan tatanan hukum itu haruslah tetap menjadikan Pancasila sebagai 

paradigmanya, sebab Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar, ideologi, cita 

hukum dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber 

nilai-nilai dan karenanya juga kerangka berpikir dalam setiap upaya pembaruan 

hukum. Menurut Muladi
13

, diperlukan parameter hukum yang baik agar tercapai 

penegakannya (enforceability) yang tinggi, oleh karena itu ketentuan yang 

dibentuk harus memenuhi kriteria yaitu: 

1) Necessity, bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan 

sistematis dan terencana; 

2) Adequacy, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat dan 

kadar kepastian yang tinggi, 

3) Legal certainty, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah 

dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak menimbulkan penafsiran;, 

4) Actuality, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan 

perkembangan masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum; 

5) Feasibility, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat 

dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya; 

6) Verifiability, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi yang 

siap uji secara objektif; 

7) Enforceability, bahwa pada hakikatnya terus memiliki daya paksa agar diaati 

dan dihormati;  

8) Provability, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam 

pembuktian. 
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Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie  

 Center, Jakarta, 2002 
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Salah satu kelemahan dalam pembangunan hukum saat ini adalah dalam tataran 

implementasinya bukan dalam tataran pembentukan hukumnya (penciptaan 

hukum positif, karena soal penciptaan hukum normatif Indonesia luar biasa 

hebatnya), karena begitu suatu undang-undang disahkan atau diberlakukan, maka 

dengan berbagai macam kendala akan timbul, karena persoalan hukum bukan 

sekedar hanya persoalan susunan norma-norma atau untaian kata-kata manis, 

tetapi menjadi persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Belum lagi kalau 

berbicara mengenai kelemahan dalam berbagai substansi peraturan perundang-

undangan yang normanya kurang jelas sehingga sulit untuk diimplementasikan, 

overlapping substansi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, 

saling rebutan kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. 

 

Fenomena overlapping substansi tersebut tidak selayaknya/perlu terjadi, karena 

sesama pejabat publik atau civil servant tidak perlu rebutan kewenangan, karena 

tujuan keberadaan civil servant adalah melakukan tugas sebagai pelayan 

masyarakat demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh negara. Namun 

karena kewenangan atau kekuasaan sering dijadikan sebagai sarana untuk 

melakukan penyimpangan (abuse of power), maka ada kecenderungan untuk 

selalu meminta kekuasaan yang lebih melalui suatu undang-undang. 

 

Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia 

dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, 

diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan.
 

Selain itu 

diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut 

memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun 
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semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada 

pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai 

suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. 

 

Hukum itu ekpresi dan semangat dari jiwa rakyat (volksgeist). Selanjutnya 

dikatakan bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama 

masyarakat. Konsep demikian ini memang didukung oleh kenyataan dalam 

sejarah yaitu pada masyarakat yang masih sederhana sehingga tidak dijumpai 

peranan pembuat undang-undang seperti terdapat pada masayarakat modern. Pada 

masyarakat yang sedang membangun perubahan di bidang hukum akan 

berpengaruh terhadap bidang-bidang kehidupan lainnya, begitu juga sebaliknya
14

 

 

Penjelasan di atas menunjukkan fungsi hukum disatu pihak dapatlah dipergunakan 

sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan dilain pihak 

untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan 

perubahan-perubahan yang telah terjadi dimasa lalu. Jika mengetengahkan hukum 

sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sedang pada masa transisi, perlu 

ada penetapan prioritas-prioritas dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan suber 

atau datanya dapat diperoleh melalui penelitian-penelitian terhadap masyarakat 

diberbagai bidang kehidupan. Data yang sudah diperoleh kemudian diabstraksikan 

agar dapat dirumuskan kembali ke dalam norma hukum yang kemudian disusun 

menjadi tata hukum.  
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Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, 

maka pembaharuan hukum tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari 

masyarakat. Ini berarti bahwa yang dihadapi adalah kenyataan-kenyataan sosial 

dalam arti yang luas. Kenyataan yang ada seperti yang dihadapi Indonesia yaitu 

masyarakatnya yang heterogen dengan tingkat bentuk masyarakat yang berbeda-

beda, mulai dari yang sederhana sampai pada masyarakat yang komplek
15

 

 

Masyarakat transisi yang mengalami proses dari yang sederhana ke komplek tidak 

jarang dihadapkan pada sebagian nilai yang harus ditinggalkan, tetapi ada pula 

yang harus dipertahankan karena mendukung proses penyelesaian masa transisi. 

Memang setiap pembangunan merupakan proses menuju suatu tujuan tertentu 

melalui berbagai terminal, selama terminal-terminal tadi masih harus dilalui maka 

transisi masih akan tetap ada. 

 

Hukum pada masyarakat yang sederhana, timbul dan tumbuh bersama-sama 

dengan pengalaman-pengalaman hidup warga masyarakatnya. Disini penguasa 

lebih banyak mengesahkan atau menetapkan hukum yang sebenarnya hidup 

dimasyarakat, tetapi hal yang sebaliknya terjadi pada masyarakat yang kompleks. 

Kebhinekaan masyarakat yang kompleks menyebabkan sulit untuk 

memungkinkan timbulnya hukum dari bawah. Diferensiasi yang tinggi dalam 

strukturnya membawa konsekuensi pada aneka macam kategori dan kepentingan 

dalam masyarakat dengan kepentingan-kepentingan yang tidak jarang saling 

bertentangan. Walaupun hukum datang dan ditentukan dari atas, sumbernya tetap 

dari masyarakat. 
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Peranan nilai-nilai di dalam masyarakat harus dipertahankan untuk menetapkan 

kaedah hukum apabila diharapkan kaedah hukum yang diciptakan itu dapat 

berlaku efektif. Dengan demikian berhasil atau gagalnya suatu proses 

pembaharuan hukum, baik pada masyarakat yang sederhana maupun yang 

kompleks sedikit banyak ditentukan oleh pelembagaan hukum di dalam 

masyarakat. Jelas bahwa usaha ini memerlukan perencanaan yang matang, biaya 

yang cukup besar dan kemampuan memproyeksikan secara baik. Di dalam 

masyarakat seperti Indonesia yang sedang mengalami masa peralihan menuju 

masyarakat modern tentunya nilai-nilai yang ada mengalami proses perubahan 

pula. Masyarakat yang melaksanakan pembangunan, proses perubahan tidak 

hanya mengenai hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga pada nilai-nilai dalam 

masyarakat yang mereka anut. Nilai-nilai yang dianut itu selalu terkait dengan 

sifat dan sikap orang-orang yang terlibat di dalam masyarakat yang membangun
 16

  

 

Peranan hukum dengan pendekatan fungsional tidak sama dengan hukum yang 

berperan sebagai suatu alat (instrumen) belaka. Pendekatan secara fungsional, 

hukum dalam penerapannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan darimana 

hukum itu berasal. Jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka 

setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni 

dari mana hukum dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabarannya atau 

diwujudkan dalam bentuk manifestasinya harus selalu bernafaskan Pancasila. Jika 

tidak, hukum itu tidak lagi berfungsi dalam arti sebenarnya sehingga lebih tepat 

disebut sebagai instrumen. 
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Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) 

macam, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan 

sarana hukum pidana (penal policy) dan kebijakan penanggulangan tindak pidana 

dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (non penal policy). Pada 

dasarnya penal policy lebih menitik beratkan pada tindakan represif setelah 

terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan non penal policy lebih menekankan 

pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut 

pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, non penal policy merupakan 

kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis. Karena bersifat 

sebagai tindakan pencegahan terjadinya satu tindak pidana. Sasaran utama non 

penal policy adalah mengenai dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang 

menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.
17

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa penegakan hukum diberlakukan 

oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa 

pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini 

penegakan hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang 

berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan 

sistem itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang 

melahirkan kaidah-kaidah hukum. Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku 

manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum 

menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat 

dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.  
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B. Tindak Pidana Penyelundupan Impor 

 

Tindak pidana penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau 

mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara.
18

  

 

Mengenai masalah penyelundupan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 

yang salah satu fungsinya sebagai fasilitator perdagangan, membuat suatu hukum 

kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam 

rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik dan 

lebih murah. Upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, 

transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya 

peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan 

perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan 

efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah 

pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, 

serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu 

pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.  

 

Undang-undang yang mengatur penyelundupan terkait masuknya barang impor 

secara ilegal ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

Yang tertuang dalam Pasal 102, yaitu setiap orang yang: 
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(1) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2); 

(2) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa 

izin kepala kantor pabean;  

(3) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan 

pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3);  

(4) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan 

pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;  

(5) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;  

(6) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban 

pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau 

dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat 

bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara 

berdasarkan Undang-Undang ini;  

(7) mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat 

penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak 

dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau  

(8) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor 

dalam pemberitahuan pabean secara salah,  

 

 

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

 

Adanya penyelundupan yang terjadi selama ini tentunya menjadi konsekuensi 

tugas sebagai aparat DJBC untuk melakukan pemberantasan sesuai dengan 

fungsi DJBC sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Departemen Keuangan.
19

 

 

Menurut pengertian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, 

perbuatan pelaku baru dapat dikategorikan penyelundupan hanya apabila dalam 

hal tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang tersebut, dalam arti kata, 
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apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah 

mengindahkan ketentuan undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, 

tidak termasuk perbuatan tindak penyelundupan. 

 

Seringkali apabila ada upaya penyelundupan atau beredarnya barangbarang 

impor ilegal di kalangan masyarakat, maka masyarakat condong untuk 

memojokkan bahkan memvonis aparat DJBC sebagai salah satu penyebab 

timbulnya hal tersebut. Kalangan masyarakat umumnya menuding DJBC 

sebagai part of the problem bukan sebagai solve the problem. Tudingan tersebut 

walaupun sangat naif, tapi tentu dapat kita maklumi karena DJBC adalah satu-

satunya aparat yang berwenag dalam pengawasan keluar masuknya barang. 

Penyelundupan adalah masalah yang sangat complicated dengan melibatkan 

banyak kepentingan atau perorangan yang mempunyai kepentingan-kepentingan 

tertentu (vested interest) yang bermain di sana. Mereka itulah yang berusaha 

mengeruk keuntungan dengan adanya penyelundupan.
20

 

 

Pengamat Ekonomi, Chatib Basri, bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi 

Masyarakat Universitas Indonesia (LPEMUI) telah melakukan penelitian ihwal 

penyelundupan yang terjadi di Indonesia, mulai dari dampak, akibat, penyebab, 

hingga solusinya. Dari penelitian tersebut, Chatib menyimpulkan bahwa 

penyelundupan bisa terjadi akibat tiga hal yang saling berkaitan, yaitu kegagalan 

sistem bea dan cukai, aparat yang korup, serta kebijakan pemerintah yang 

menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan harga di 

luar negeri. Kalau acuannya dari Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
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1995 tentang Kepabeanan mungkin bisa dimaklumi karena pasal tersebut 

membuat suatu celah bagi pengawasan tindak penyelundupan dengan minimnya 

kriteria suatu tindak penyelundupan sehingga memberikan toleransi sangat 

besar bagi penyelundup atau pihak-pihak yang berkepentingan.
 21

 

 

Sistem self assessment yang dianut Bea dan Cukai selama ini mengundang suatu 

dilema di mana di satu sisi lebih mengutamakan pelayanan dengan kelancaran arus 

barang dan dokumen, tetapi di sisi lain dituntut untuk melakukan pengawasan 

lebih mendalam. Salah satu bentuk pengawasan terhadap sistem self assessment 

ini adalah post clearence audit. Secara teknis, proses importasi relatif kompleks 

dan ruwet dengan melibatkan banyak kepentingan atau pihak, baik itu kegiatan-

kegiatan sebelum barang tiba, proses pada saat barang tiba, proses customs 

clearence, hingga pada proses pengeluaran barang tiba. Sebagus apa pun sistem 

yang digunakan apabila tidak didukung oleh aparat yang bersih atau profesional 

ditambah oleh pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan kelemahan peraturan 

yang ada untuk kepentingan pribadi, tentunya sistem tersebut tidak akan bisa 

berjalan dengan baik atau justru sia-sia.  

 

Aspek formal dan kegiatan-kegiatan prosedural, utamanya yang berkaitan dengan 

pencegahan dan penindakan penyelundupan relatif tidak sulit. Permasalahan 

selalu timbul begitu kita mulai menyimpang dari proses standar. Penyebab 

penyimpangan bisa banyak, bervariasi, dan punya tingkat kedalaman beda-beda 

yang satu sama lain tergantung pada modus intervensi yang ada. Semua keruwetan 

peraturan, sistem, prosedur, bertumpuk dan tumpang tindihnya institusi, 
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hanyalah merupakan aspek-aspek yang dapat menjadi "kambing hitam" dari 

persepsi yang tidak sama dari pimpinan, pejabat, atau pegawai yang punya 

"relevansi" dengan upaya mencegah dan memberantas penyelundupan.
22

 

 

Bea Cukai sendiri punya banyak masalah internal, antara lain aspek 

infrastruktur, anggaran, sistem, dan prosedur, sampai kualitas SDM termasuk 

kepemimpinan (leadership) dari tiap strata yang sudah pekat dengan suasana 

yang tidak kondusif. Masalah-masalah tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi 

saling terkait bahkan disebabkan oleh sumber-sumber masalah di luar institusi Bea 

dan Cukai. Keruwetan dan tumpang tindih kewenangan antar instansi yang ada 

di pelabuhan, sebagai akibat banyaknya kepentingan pihak-pihak institusi-

institusi yang bercokol di pelabuhan-pelabuhan, menjadikan suatu 

permasalahan tersendiri yang walaupun ada di luar Bea dan Cukai, tetapi 

berimbas kepada permasalahan internal Bea Cukai.
 23

 

 

Banyaknya instansi tersebut tentunya harus diiringi dengan penyamaan visi dan 

persepsi serta koordinasi antarinstansi yang jelas dalam menangani upaya 

pemberantasan penyelundupan. Realitasnya, kecurigaan antarinstansi dan 

koordinasi yang masih lemah dalam menangani dan menegakkan hukum bagi 

pelaku menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan penyelundupan di tanah 

air. Masing-masing instansi bisa berbeda-beda visi dan misinya dalam 

menangani penyelundupan. Apalagi, masing-masing instansi punya aturan atau 

kebijakan sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, seharusnya Bea Cukai harus 

menjadi "lokomotif" atau leader bagi instansi-instansi lain dalam menangani 
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upaya pemberantasan penyelundupan. Hal ini sangat dimungkinkan karena 

apabila mengacu pada Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 

tentang Kepabeanan yang menyebutkan, bahwa dalam melaksanakan tugas 

berdasarkan undang-undang ini, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan 

angkatan bersenjata dan/atau instansi lainnya.
24

 

 

Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, maka yang mempunyai wewenang 

penuh dalam menangani pemberantasan penyelundupan adalah tetap pada 

"pundak" Bea Cukai. Sedangkan instansi lainnya hanya bersifat membantu saja, 

itu pun apabila diminta oleh Pejabat Bea dan Cukai sehubungan dengan segala 

kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya 

perbedaan harga barang domestik dengan harga di luar negeri turut 

menyumbang timbulnya penyelundupan. Semakin tinggi perbedaan harga, 

maka semakin besar kemungkinan terjadinya penyelundupan karena adanya 

disparitas harga.Sistem yang tidak efektif tentulah akan berimplikasi pada 

tingkat harga jual produk yang semakin besar. Misalnya, kasus harga gula 

dengan tata niaganya yang panjang dan tidak efisien. Akibatnya, harga gula 

menjadi mahal dan orang pun menjadi cenderung menyelundupkan gula. 

 

Penyebab lain maraknya penyelundupan adalah seperti yang ditengarai oleh 

Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI), yaitu akibat adanya Importir 

Umum (IU) yang memiliki Angka Pengenal Impor (API) Produsen, sehingga 

produk yang diimpor oleh perusahaan IU tidak masuk jalur merah. Hal ini 
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tentunya bisa dihindari apabila Depperindag lebih selektif memberikan izin untuk 

API Produsen karena DJBC kesulitan menindaklanjuti kasus ini bila alamat 

yang tercantum dalam dokumen IU tersebut fiktif. Banyaknya tangkahan-

tangkahan (pelabuhan kecil milik perorangan) juga menyulitkan Bea Cukai untuk 

memberantas penyelundupan karena tidak memungkinkan untuk mengawasi 

satu per satu tangkahan tersebut. Para penyelundup dalam modusnya 

seringkali dalam memasukkan barang tidak melalui kawasan pabean tetapi 

melalui tangkahan tersebut.
25

 

 

C. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai 

 

Menurut Pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud 

dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai:  

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 

kepabeanan 

(2) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) karena kewajibannya 

berwenang: 

a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana di bidang kepabeanan; 

b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

c. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan 

tindak pidana di bidang kepabeanan; 

d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka 

melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan; 

e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan 

tindak pidana di bidang kepabeanan; 

f. Memotret atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, 

barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti 

adanya tindak pidana di bidang kepabeanan; 

                                                 
25

 Ibid, hlm. 355 



 43 

g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-

undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait; 

h. Mengambil sidik jari; 

i. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan; 

j. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang 

yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di 

bidang kepabeanan; 

k. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat 

dijadikan sebagai bukti sehubungan dalam perkara tindak pidana di 

bidang kepabeanan; 

l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat 

dijadikan bukti sehubungan tindak pidana di bidang kepabeanan; 

m. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan tindak pidana di bidang kepabeanan; 

n. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di 

bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 

o. Menghentikan penyidikan; 

p. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung 

jawab. 

 

 

Menurut Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 53 

/BC/2010: 

(1) Kewenangan dalam pengawasan dilaksanakan sesuai fungsi, berupa: 

a. Fungsi pokok oleh Unit Intelijen, Unit Penindakan dan Unit 

Penyidikan; 

b. Fungsi khusus oleh Unit Narkotika; 

c. Fungsi pendukung oleh Unit Sarana Operasi. 

 

(2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan 

ketentuan: 

a. Fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi meliputi pengumpulan, 

penilaian, analisis, distribusi dan evaluasi data atau informasi, yang 

dilaksanakan oleh Unit Intelijen; 

b. Fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat 

administratif meliputi penghentian, pemeriksaan, penegahan, 

penyegelan, dan penindakan lainnya, yang dilaksanakan oleh Unit 

Penindakan; 

c. Fungsi penanganan perkara meliputi penelitian/penyelidikan, 

penyidikan, penanganan barang hasil penindakan dan barang bukti, 

penerbitan rekomendasi untuk pengenaan sanksi administrasi, dan 

kegiatan lainnya berkaitan dengan penanganan perkara kepabeanan 

dan cukai, yang dilaksanakan oleh Unit Penyidikan; 

d. Fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, 

penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi serta 
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penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif 

berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan 

penindakan lainnya dalam pengawasan kepabeanan berkaitan dengan 

NPP, yang dilaksanakan oleh Unit Narkotika. 

e. Fungsi pengelolaan sarana operasi pengawasan berupa penyediaan, 

penempatan, pemeliharaan, pemanfaatan dan evalusi penggunaan 

sarana operasi dilaksanakan oleh Unit Sarana Operasi. 

 

 

Berdasarkan fungsi PPNS Bea dan Cukai di atas maka penulis dapat mencermati 

bahwa dewasa ini tidak ada lagi negara di dunia yang dapat melaksanakan politik 

autarki, sehingga atas dasar pertimbangan ekonomis dan faktor perkembangan 

teknologi di bidang produksi, transportasi, komunikasi, dan informasi, setiap 

negara dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi nasionalnya perlu melakukan 

perdagangan luar negeri yang terdiri atas impor dan ekspor. Untuk menjamin 

kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan itu, 

pelaksanaan pergerakan fisik barang dalam rangka kegiatan perdagangan impor 

dan ekspor itu harus dikendalikan oleh pemerintah melalui suatu sistem yang 

dikenal sebagai fungsi kepabeanan. Dengan fungsi kepabeanan dimaksudkan 

segala urusan, kegiatan, dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka 

pelaksanaan tugas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar 

daerah pabean dan tugas pemungutan keuangan negara yang berkaitan dengan 

pemasukan dan pengeluaran barang tersebut. 

 

D. Pertanggungjawaban Pidana 

 

 

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang 

didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang 

didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas 

legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip 
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bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam 

beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti 

(vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah 

kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun 

kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga 

pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan
26

  

 

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk 

untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 

demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak 

pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat 

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi 

orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

 

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus 

digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan 

spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi 

perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana 

dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya 

kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas 

(overbelasting) dalam melaksanakannya
27
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Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus 

mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu 

kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa).  

1) Kesengajaan (opzet) 

Menurut Moeljatno, sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari 

tiga macam, yaitu sebagai berikut:  

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan  

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat 

dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. 

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

dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat 

tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat 

yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.  

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian  

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan 

untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar 

bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.  

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan 

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian 

akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu 

kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena 
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merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya
28

 

 

Berdasarkan unsur kesengajaan (opzet) di atas maka penulis mencermati bahwa 

terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja melakukan tindak pidana atau 

kejahatan padahal ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum 

maka pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan 

hukum yang berlaku.  

  

2) Kelalaian (culpa) 

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa 

dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, 

culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan 

pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang 

menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam 

dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara 

keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat 

dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu 

menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.
 29

 

 

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu: 

1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, 

adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan 

terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu tidak benar. Kekeliruan 
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terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa 

sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul 

karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama 

sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya 

2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, 

mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, 

kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam 

caranya melakukan perbuatan.
 30

 

 

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme 

untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka 

dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk 

dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya 

itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.  

 

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan 

dipertanggungjawabkan tindakan tersebut, apabila melawan hukum serta tidak ada 

alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang 

dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya 

seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan 

atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas 

pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang 

melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan
31
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Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan 

menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:  

a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si 

pembuat.  

b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang 

berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati/lalai  

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan 

pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat 
32

  

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa kemampuan 

bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya 

kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk 

dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan 

bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap 

orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-

tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam 

hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa 

terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih 

meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak 

berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan 

berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. 
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Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) 

KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau 

terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak 

dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal 

dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan.apabila 

hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus 

memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu:  

a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau 

sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang mungkin ada sejak 

kelahiran atau karena penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.  

b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku 

melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul 

sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab 

terdakwa tidak dapat dikenai hukuman
33

 

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang 

buruk, adalah merupakan faktor akal (intelectual factor) yaitu dapat membedakan 

perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan 

kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut 

adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan 

tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang 

tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak 

mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya 
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perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang 

demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 34

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban 

pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana 

atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka 

orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai kesalahannya. 

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan 

perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.  
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