
V.  PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan

terhadap dua masalah pokok di atas adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan penentuan delik aduan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana mencakup kebijakan kriminalisasi, penentuan suatu delik yang

dikualifikasikan sebagai delik aduan atau bukan, dan kebijakan formulasi

mengenai delik aduan secara umum yang ditentukan dalam perundang-

undangan pidana di Indonesia. Kebijakan penentuan delik aduan dalam KUHP

mencakup kebijakan kriminalisasi suatu perbuatan yang sepatutnya dijadikan

delik aduan atau bukan dengan mengacu pada adanya hubungan

pribadi/keperdataan yang sangat kuat, adanya hubungan kekeluargaan,

perlindungan terhadap nama baik dan martabat orang yang terkena perbuatan

delik (orang yang dirugikan). Kebijakan menetapkan subjek delik aduan,

yakni orang yang berhak melakukan penuntutan adalah orang yang terkena

perbuatan delik atau jika ia belum cukup 16 tahun dan belum dewasa maka

yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah, wali pengawas/wali

pengampu, keluarga sedarah sampai derajat ketiga. Jika korban kejahatan telah

meninggal maka yang berhak mengajukan pengaduan adalah : Orang tuanya,

anaknya, suami/istrinya yang masih hidup. Terhadap orang yang telah
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mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya dalam jangka

waktu 3 bulan setelah pengaduan diterima oleh pejabat yang berwenang.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan delik aduan dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersifat sebagai delik aduan atau

bukan didasarkan pada pertimbangan masalah yang lebih melindungi

kepentingan tertentu dari orang yang terkena perbuatan itu, jika dilakukan

penuntutan, daripada kepentingan untuk melindungi kepentingan umum jika

terhadap perbuatan itu dilakukan penuntutan. Permasalahan yang

mempengaruhi penentuan delik aduan antara lain:

a. Masalah Kebijakan Penentuan Delik Aduan.

b. Masalah Subjek Delik Aduan.

c. Masalah Pengajuan Pengaduan dan Penarikan Pengaduan kembali.

d. Masalah Pejabat yang Berwenang.

B. Saran

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan diatas maka beberapa saran

yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Dengan banyaknya fenomena dan reaksi yang terjadi di masyarakat,

menunjukkan bahwa fungsi hukum pidana dalam kaitannya dengan kebijakan

penentuan delik aduan harus benar-benar memperhatikan keseimbangan

antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Salah satu cara yang

dapat diambil adalah dengan menentukan suatu delik aduan sebagai delik

aduan relatif yang berorientasikan pada kepentingan umum. Misalnya saja

perubahan sifat delik aduan pada delik perzinahan dari delik aduan absolut
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diganti dengan delik aduan relatif yang berorientasi pada kepentingan umum,

begitu pula delik-delik yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual

yang dimaksudkan untuk menciptakan iklim ekonomi kearah peningkatan dan

kemajuan pembangunan.

2. Perlu berhati-hati dalam menentukan dan memformulasikan apakah suatu

delik merupakan delik aduan atau bukan apalagi terhadap delik yang

dikualifikasikan sebagai delik aduan absolut.

3. Menentukan secara tegas dan lugas mengenai siapa-siapa yang mempunyai

hak untuk mengajukan pengaduan dan terhadap suatu delik aduan yang

terjadi, serta mengenai tenggang waktu, penarikan kembali pengaduan dan

pejabat yang menerima pengaduan. Dalam hal mengenai waktu dan proses

pengaduan serta pejabat yang berwenang menerima pengaduan harus dapat

diselaraskan dengan kaidah hukum yang berlaku lainnya. Seperti Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana.


