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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

A.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk

menerjemahkan  kata  “straafbaar  feit”  dalam  bahasa  Belanda.  Istilah-

istilah  lain  yang  biasa  digunakan  sebagai  terjemahan  dari  istilah

“straafbaar  feit”  adalah  perbuatan  pidana,  delik,  peristiwa  pidana,

pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.
Di dalam perundang-undangan juga menggunakan beberapa istilah

untuk  menunjuk  pengertian  “straafbaar  feit”,   yang  antara  lain

dikemukakan oleh Sudarto14 adalah sebagai berikut:
1. Peristiwa  pidana,  istilah  ini  antara  lain  digunakan  dalam

Undang-undang  Dasar  Sementara  Tahun  1950  khususnya
dalam pasal 14;

2. Peristiwa pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-undang
Nomor  1  Tahun  1951  tentang  Tindakan  Sementara  Untuk
Menyelenggarakan  Kesatuan  Susunan,  Kekuasaan  dan  Acara
Pengadilan-pengadilan Sipil;

3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan
dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang
Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen;

4. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam
Undang-undang  Darurat  Nomor  16  Tahun  1951  tentang
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;

5. Tindak Pidana,  istilah ini  digunakan dalam berbagai undang-
undang, semisal:
a. Undang-undang  Darurat  Nomor  7  Tahun  1953  tentang

Pemilihan Umum;
b. Undang-undang  Darurat  Nomor  7  Tahun  1953  tentang

Pengusutan,  Penuntutan  dan  Peradilan  Tindak  Pidana
Ekonomi;

14 Tongat. 2012. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan.
Malang:UMM Press. Hlm 91-92
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c. Penetapan  Presiden  Nomor  4  Tahun  1964  tentang
Kewajiban  Kerja  Bakti  Dalam  Rangka  Pemasyarakatan
Bagi  Terpidana  Karena  Melakukan  Tindak  Pidana  Yang
Merupakan Kejahatan.

Menurut Simon15,  straafbaar feit adalah “kelakuan yang diancam

dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan

kesalahan  dan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  mampu  bertanggung

jawab”. Sedangkan menurut Van Hamel16, “straafbaar feit adalah kelakuan

orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana”. 
Berangkat  dari  pendapat-pendapat  tersebut  maka  dapat  penulis

simpulkan bahwa straafbaar feit atau tindak pidana adalah suatu tindakan

yang  dilarang  oleh  undang-undang  yang  apabila  dilanggar  maka  akan

mendapatkan  sanksi  pidana.  Di  dalam  peraturan  perundang-undangan

terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki

kesamaan  arti  dengan  tindak  pidana,  antara  lain  peristiwa  pidana,

perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana, dan

lain-lain.

A.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan pendapat Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana

dapat dibedakan dari 2 (dua) sudut pandang yakni:
Dari  sudut  pandang teoritis  serta  sudut  pandang undang-undang.
Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang
tercermin  pada  bunyi  rumusannya.  Sedangkan  sudut  UU adalah
bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak
pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.17

15 Moeljatno. 1985. Azaz-azaz Hukum Pidana. Jakarta:Sinar Grafika. Hlm 56

16 Ibid

17 Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta:Raja Grafindo. Hlm 78-79
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Konsep mengenai unsur-unsur tindak pidana secara teoritis  akan

lebih jelas ketika kita membaca definisi-definisi mengenai tindak pidana

dari  masing-masing  ahli,  seperti  definisi  yang  diberikan  Simon,  Van

Hamel dan ahli-ahli hukum pidana lainnya. Tentunya unsur-unsur ini tidak

sama antara ahli yang satu dan lainnya, namun tidak berbeda jauh. Begitu

pula mengenai konsep unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang

akan  lebih  jelas  ketika  kita  membaca  pasal-pasal  dalam  perundang-

undangan yang berlaku.

A.2.1 Unsur Tindak Pidana Secara Teoritis

Menurut  Moeljatno,  unsur  atau  elemen  perbuatan  pidana  adalah

sebagai berikut:

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
d. Unsur melawan hukum yang obyektif;
e. Unsur melawan hukum yang subyektif.
Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak
terdapat  unsur  melawan  hukum,  namun  jangan  dikira  bahwa
perbuatan tersebut lalu tidak bersifat  melawan hukum. Perbuatan
tadi  sudah sedemikian  wajar  sifat  melawan hukumnya,  sehingga
tak  perlu  untuk  dinyatakan  sendiri.  Bahwa  meskipun  perbuatan
pidana  pada  umumnya  adalah  keadaan  lahir  dan  terdiri  atas
elemen-elemen lahir, namun ada  kalanya  dalam perumusan juga
diperlukan  elemen  batin  yaitu  sifat  melawan  hukum  yang
subjektif.18

Sedangkan menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah:

a. Perbuatan (yang);
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

18 Moeljatno. 1985. Azaz-azaz Hukum Pidana. Jakarta:Bina Aksara. Hlm 63
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d. Dipertanggung jawabkan.19

Unsur-unsur  tindak  pidana  yang  di  sampaikan  oleh  Moeljatno

adalah  unsur-unsur  tindak  pidana  dalam pandangan  penganut  dualisme

hukum pidana. Dimana paham ini membedakan antara tindak pidana dan

pertanggung jawaban pidana. Sehingga unsur yang beliau paparkan hanya

mengenai  tindak  pidana  tidak  menyinggung  mengenai  pertanggung

jawaban pidananya.  Berbeda  dengan  pendapat  Jonker, beliau  menganut

paham  monisme  dalam  hukum  pidana.  Sehingga  unsur  yang  beliau

paparkan mengenai tindak pidana juga pertanggung jawaban pidana.
Secara  garis  besar  pemaparan  para  ahli  dalam  merumuskan

perbuatan  yang  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  pidana  adalah

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab,

dimana perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang oleh undang-

undang. Sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang

mengatur bahwa tidaklah dapat dipidana suatu perbuatan jika perbuatan

tersebut belum di atur di dalam perundang-undangan, atau dalam bahasa

latin disebut dengan nullum delictum nulla poena sine praevia lege. 
Perbuatan  yang dilakukan oleh  orang yang melanggar  peraturan

perundang-undangan tersebut haruslah memiliki unsur kesalahan baik itu

kesengajaan (dolus) maupun kekhilafan (culpa). Sedangkan unsur mampu

bertanggung jawab,  orang tersebut  harus  sudah di  anggap dewasa  oleh

undang-undang  yang  di  sangkakan  kepadanya  serta  tidak  mengalami

gangguan mental atau sedang berada di bawah pengampuan. 

19 Adami Chazawi. Op.Cit. Hlm 81
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A.2.2 Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-undang

Unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang terdiri atas unsur

obyektif  dan  unsur  subyektif.  Dimana  unsur  obyektif  menitik  beratkan

pada  unsur-unsur  yang  berada  di  luar  diri  pelaku.  Sedangkan  unsur

subyektif  menitik  beratkan pada unsur-unsur yang berada di  dalam diri

pelaku.

Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan,
ialah mengenai tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian
seperti  pasal 351 (penganiayaan).  Unsur kesalahan dan melawan
hukum  kadang-kadang  dicantumkan,  dan  seringkali  juga  tidak
dicantumkan.  Sama  sekali  tidak  dicantumkan  adalah  mengenai
unsur  kemampuan  bertanggung  jawab.  Disamping  itu  banyak
mencantumkan  unsur-unsur  lain  baik  sekitar/mengenai  obyek
kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.
Dari  rumusan-rumusan  tindak  pidana  tertentu  dalam KUHP itu,
maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:
a. Tingkah laku.
b. Unsur melawan hukum.
c. Unsur kesalahan.
d. Unsur akibat konstitutif.
e. Unsur keadaan yang menyertai.
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya

dituntut pidana.
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat

pidana.
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya

dipidana.
Dari  8  unsur  itu,  diantaranya  dua  unsur  yakni  kesalahan  dan
melawan  hukum  adalah  termasuk  unsur  subyektif,  sedangkan
selebihnya adalah berupa unsur obyektif. Mengenai unsur melawan
hukum, adakalanya bersifat obyektif, misalnya melawan hukumnya
perbuatan mengambil pada pencurian (362) adalah terletak bahwa
dalam  mengambil  itu  diluar  persetujuan  atau  kehendak  pemilik
(melawan hukum obyektif). Atau pada 251 pada kalimat “tanpa izin
pemerintah”. Juga pasal 253 pada kalimat “menggunakan cap asli
secara melawan hukum” adalah berupa melawan hukum obyektif.
Tetapi  ada  juga  melawan  hukum  subyektif  misalnya  melawan
hukum  pada  penipuan  (oplichting,  378),  pemerasan  (afpersing,
368), pengancaman (afdreiging, 369) di mana disebutkan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
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hukum.  Begitu  juga  unsur  melawan  hukum  pada  perbuatan
memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subyektif, artinya
bahwa  terdapatnya  kesadaran  bahwa  memiliki  benda  orang  lain
yang  ada  dalam  kekuasaannya  itu  adalah  merupakan  celaan
masyarakat.  Mengenai  kapan  unsur  melawan  hukum itu  berupa
melawan  hukum obyektif  atau  subyektif,  bergantung  dari  bunyi
redaksi  rumusan  tindak  pidana  yang  bersangkutan.  Unsur  yang
bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan
batin  manusia/si  pembuat,  yakni  semua  unsur  mengenai
perbuatannya,  akibat  perbuatannya  dan keadaan-keadaan tertentu
yang melekat  (sekitar)  pada perbuatan dan obyek tindak pidana.
Sedangkan unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang
mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. 20

Unsur tindak pidana yang berupa kesalahan dan melawan hukum

merupakan  unsur  yang  bersifat  subyektif.  Namun hal  ini  tidak  berlaku

terhadap  seluruh  pasal  dalam  KUHP, seperti  dalam  Pasal  362  KUHP

tentang pencurian, Pasal 251 KUHP dan Pasal 253 KUHP yang terdapat di

dalamnya unsur melawan hukum yang obyektif.  Unsur melawan hukum

yang  bersifat  subyektif,  beberapa  contohnya  terdapat  dalam  Pasal  378

KUHP tentang penipuan, pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 369

KUHP tentang pengancaman, dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

A.3 Jenis-jenis Tindak Pidana 

 Adam Chazawi berpendapat bahwa tindak pidana dapat dibeda-

bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven)
dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat
dalam buku III.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana
formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel
delicten).

20 Ibid. Hlm 81-82
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3. Berdasarkan  bentuk  kesalahannya,  dibedakan  antara  tindak
pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan
sengaja (culpose delicten).

4. Berdasarkan  macam  perbuatannya,  dapat  dibedakan  antara
tindak  pidana  akif/positif  dapat  juga  disebut  tindak  pidana
komisi (delicta commissionis)  dan tindak pidana pasif/negatif,
disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissionis).

5. Berdasarkan  saat  dan  jangka  waktu  terjadinya,  maka  dapat
dibedakan  antara  tindak  pidana  terjadi  seketika  dan  tindak
pidana  terjadi  dalam  waktu  lama  atau  berlangsung
lama/berlangsung terus.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana
umum dan tindak pidana khusus.

7. Dilihat  dari  sudut  subyek  hukumnya,  dapat  dibedakan  antara
tindak  pidana  communia (delicta  communia,  yang  dapat
dilakukan  oleh  siapa  saja)  dan  tindak  pidana  propria (dapat
dilakukan  hanya  oleh  orang  yang  memiliki  kualitas  pribadi
tertentu).

8. Berdasarkan perlu  tidaknya  pengaduan  dalam hal  penuntutan,
maka dibedakan antara  tindak pidana  biasa (gewone delicten)
dan tindak pidana aduan (klacht delicten).

9. Berdasarkan  berat-ringannya  pidana  yang  diancamkan,  maka
dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige
delicten),  tindak  pidana  yang  diperberat  (gequalificeerde
delicten),  dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde
delicten).

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak
pidana  tidak  terbatas  macamnya  bergantung  dari  kepentingan
hukum yang dilindungi,  seperti  tindak pidana terhadap nyawa
dan  tubuh,  terhadap  harta  benda,  tindak  pidana  pemalsuan,
tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain
sebagainya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan,
dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten)
dan tindak pidana berangkai (samengestelde delicten).21

21 Ibid. Hlm 117-119



18

Roeslan Saleh berpendapat “baik kejahatan dan pelanggaran adalah

perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan

diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.22

Kejahatan  dan  pelanggaran  dahulunya  dibedakan  secara  kualitatif

dimana  suatu  perbuatan  yang  tanpa  di  atur  di  dalam  undang-undang

namun sudah di rasa mencederai norma-norma dalam masyarakat maka

digolongkan menjadi kejahatan. Sedangkan perbuatan yang baru di sadari

sebagai  sebuah  perbuatan  yang  mencederai  norma-norma  dalam

masyarakat  ketika perbuatan tersebut sudah di atur dalam undang-undang

di golongkan menjadi pelanggaran. 

Namun pembagian secara kualitatif ini sudah di tinggalkan karena

tidak semua kejahatan yang di atur oleh undang-undang sebagai kejahatan

dirasa oleh masyarakat sebagai sebuah perbuatan yang mencederai norma-

norma  di  dalam masyarakat.  Begitu  pula  dengan  pelanggaran,  terdapat

banyak  pelanggaran  dalam  masyarakat  yang  walaupun  tidak  ada

pengaturannya di dalam undang-undang namun di rasa mencederai norma-

norma  dalam  masyarakat.  Saat  ini  antara  kejahatan  dan  pelanggaran

dibedakan secara kuantitatif,  berdasarkan berat  ringannya tindak pidana

tersebut. 

22 Roeslan  Saleh.  1983.  Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggung  Jawaban  Pidana.
Jakarta:Aksara Baru. Hlm 107
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B. Tinjauan Mengenai Pembunuhan 

B.1 Pengertian Pembunuhan

Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  membunuh  berarti

menghilangkan  nyawa  dan  pembunuhan adalah  proses,  cara,  perbuatan

membunuh.23 Menurut  Poerwadarminta “pembunuhan  berarti   perkosa,

membunuh  atau perbuatan bunuh.24 Maka dari  itu  pembunuhan adalah

proses atau cara menghilangkan nyawa.
Tindak pidana pembunuhan merupakan delik materiil yaitu dapat

dianggap  telah  terjadi  suatu  perbuatan  tindak  pidana  jika  telah

menimbulkan  akibat.  Dalam  tindak  pidana  pembunuhan  akibat  yang

dimaksud adalah matinya seseorang karena perbuatan pelaku. Jika akibat

dari perbuatan pelaku tersebut belum terjadi, yaitu matinya korban maka

tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan. 

B.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Unsur-unsur pokok tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal

338 KUHP menurut P.A.F. Lamintang adalah sebagai berikut:
a. Unsur Subyektif: dengan sengaja
b. Usur Obyektif: 

1. Meghilangkan;
2. Nyawa;
3. Orang lain.25

23 Kamus Besar Bahasa Indonesia. http://kbbi.web.id/bunuh Diakses 28 September 2016

24 W.J.S Poerwadarminta. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka. Hlm 169

25 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap
Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan. Jakarta:Sinar Grafika. Hlm 28

http://kbbi.web.id/bunuh


20

Unsur  dengan  sengaja  merujuk  kepada  kesengajaan  (dolus) dan

kealpaan  (culpa) dalam  tindak  pidana.  Menurut  KUHP  tahun  1908

kesengajaan  adalah  “kemauan  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan

perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang”.26

Kealpaan  menurut  Simon  adalah  “perbuatan  yang  tetap  dilakukan

seseorang meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya”.27 

Hal ini berarti pelaku dikatakan memenuhi unsur dengan sengaja

dalam  tindak  pidana  pembunuhan  apabila  ia  memiliki  kemauan  untuk

menghilangkan nyawa korbannya (dolus) atau ia mengetahui akibat dari

perbuatannya adalah hilangnya nyawa korban namun perbuatan tersebut

tetap dilakukannya (culpa). 

Pasal-pasal mengenai pembunuhan dalam KUHP merupakan delik

materiil  yang mensyaratkan harus ada akibat  yang terjadi  dari  tindakan

yang dilakukan oleh pelaku barulah dapat dikatakan tindak pidana tersebut

telah terjadi  sepenuhnya Unsur  menghilangkan nyawa orang lain berati

bahwa korbannya haruslah kehilangan nyawanya atau meninggal  dunia.

Jika korban tidak sampai meninggal dunia maka pelaku tidak memenuhi

unsur ini. 

Untuk  dapat  dikatakan  telah  melanggar  Pasal  338  KUHP maka

pelaku haruslah memenuhi unsur-unsur diatas secara kumulatif. Jika salah

satu unsur tidak terpenuhi maka pelaku tidak dapat dijerat dengan Pasal

26 Leden Marpaung. 2012. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta:Sinar Grafika. Hlm 13

27 Ibid. Hlm 25
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338 KUHP. Antara unsur subyektif yaitu perbuatan pelaku dengan obyek

yaitu hilangnya nyawa orang lain haruslah terdapat hubungan kausalitas.

Harus  dapat  dibuktikan  bahwa  opzet  yang  dilakukan  oleh  pelaku

menimbulkan akibat hilangya nyawa korban. 

B.3 Jenis-Jenis Pembunuhan dalam KUHP

Adapun jenis-jenis pembunhan yang diatur di dalam KUHP adalah

sebagai berikut:

a. Pembunuhan biasa (doodslag, pasal 338);
b. Pembunuhan diikuti, disertai atau di dahului dengan perbuatan

yang dapat di hukum (pasal 339);
c. Pembunuhan berencana (moord, pasal 340);
d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya ketika dilahirkan atau tidak

beberapa lama sesudah dilahirkan (kinderdoodslag, pasal 341);
e. Pembunuhan berencana ibu terhadap bayinya ketika dilahirkan

atau  tidak  beberapa  lama  sesudah  dilahirkan  (kindermoord,

pasal 342);
f. Turut  campur  dalam  kinderdoodslag dan  kindermoord (pasal

343);
g. Pembunuhan atas permintaan korban (pasal 344);
h. Penganjuran dan penolongan pada bunuh diri (pasal 345);
i. Pengguguran  dan  pembantuan  pengguguran  kandungan  346-

349).

B.4 Pembunuhan Berencana 

Pembunuhan berencana yang di  dalam Bahasa Belanda di  sebut

dengan  moord  adalah  pembunuhan  yang  direncanakan  terlebih  dahulu.

R.Soesilo berpendapat “direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte rade)

suatu tindak pidana haruslah ada jeda atau tempo waktu antara timbulnya
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niat  dengan  pelaksanaannya  bagi  si  pembuat  untuk  dengan  tenang

memikirkan cara dilakukannya pembunuhan tersebut”.28

Jika pelaku tindak pidana pembunuhan melakukan perbuatannya

tanpa ada jeda antara niat dan perbuatannya maka tidak dapat dikatakan

sebagai  moord,  namun  tindak  pidana  pembunuhan  biasa  (doodslag).

Pembunuhan  berencana  di  atur  dalam  Pasal  340  KUHP  “Barangsiapa

dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu menghilangkan jiwa orang

lain, karena pembunuhan berencana (moord), dengan hukuman mati atau

penjara  seumur  hidup  atau  penjara  sementara  selama-lama  dua  puluh

tahun”.
Unsur-unsur  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  sebagaimana

rumusan Pasal 340 KUHP:
a. Unsur Subyektif:

1. Dengan sengaja;
2. Direncanakan terlebih dahulu.

b. Unsur Obyektif:
1. Menghilangkan;
2. Nyawa;
3. Orang lain.

Mengenai  unsur  direncanakan  terlebih  dahulu  dalam  undang-

undang  tidak  memberikan  penjelasan,   namun  sebagaimana  pendapat

R.Soesilo diatas mengenai direncanakan terlebih dahulu haruslah ada jeda

antara  niat  dan  perbuatan  pelaku  pembunuhan  tersebut.  Tempo  ini

R.Soesilo menjelaskan bahwa tidak boleh terlalu sempit dan tidak perlu

terlalu  lama.  Yang terpenting  adalah  pada  tempo tersebut  pelaku dapat

memikirkan  perbuatannya  dan  membatalkan  niatnya  untuk  membunuh

namun tidak digunakan.

28 R. Soesilo. Op.Cit. Hlm 241
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C. Tinjauan Mengenai Penyertaan Tindak Pidana

C.1 Pengertian Penyertaan 

Wirjono  Prodjodikoro  memberi  definisi  “pesertaan”  atau  yang

biasa juga dikenal dengan “penyertaan” sebagai “turut sertanya seorang

atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana”.29

Sedangkan S.R Sianturi mendefinisikan penyertaan adalah 
Turut  sertanya seseorang mengambil  bagian dalam hubungannya
dengan orang lain untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Hal ini
dapat berupa merencanakan, menyuruh atau menggerakkan untuk
melakukan,  memberikan  keterangan,  turut  serta  bersama-sama
melakukan,  menyembunyikan  pelaku  atau  hasil  tindak  pidana
pelaku.30

Berdasarkan  pendapat  ahli  di  atas  maka  menurut  penulis

penyertaan  dalam tindak  pidana  adalah  turut  sertanya  seseorang  dalam

suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Turut serta ini dapat

berupa ikut merencanakan tindak pidana yang akan dilakukan, membantu

jalannya tindak pidana,  menyembunyikan pelaku tindak pidana maupun

hasil dari tindak pidana.
Penyertaan tindak pidana diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Rumusan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP berbunyi sebagai berikut:
Pasal 55

(1)Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
1e.  Orang  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  atau  turut

melakukan perbuatan itu;
2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan

atau  pengaruh,  kekerasan,  ancaman  atau  tipu  daya  atau  dengan
memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk
untuk melakukan sesuatu perbuatan.

29 Wirjono Prodjodikoro. 1989.  Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung:Refika
Aditama. Hlm 108

30 Erdianto Effendi.  2011.  Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar.  Bandung:Refika
Aditama. Hlm 174-175
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(2)Tentang  orang-orang  yang  tersebut  dalam  sub  2e  itu  yang  boleh
dipertanggungkan  kepadanya  hanyalah  perbuatan  yang  dengan
sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Pasal 56
Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan
1e. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2e. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya atau

keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP terdapat 5 (lima) peranan

pelaku yaitu:

1.  Orang yang melakukan (pleger);
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen);
3. Orang yang turut melakukan (medepleger);
4. Orang yang dengan pemberian,  salah memakai kekuasaan, memakai

kekerasan  dengan  sengaja  membujuk  melakukan  perbuatan  itu

(uitlokker);
5. Membantu melakukan (medeplichtig).

Ancaman  pidana  bagi  orang  yang  memenuhi  rumusan  Pasal  55

KUHP adalah sama dengan ancaman hukuman dalam tindak pidana yang

disangkakan kepadanya. Sedangkan bagi orang yang memenuhi rumusan

Pasal 56 KUHP ancaman pidananya dikurangi 1/3 dari ancaman hukuman

dalam tindak pidana yang disangkakan kepadanya.
Yang  termasuk  dalam  rumusan  Pasal  55  KUHP  adalah  pelaku

(pleger), orang yang menyuruh lakukan (doen pleger), orang yang turut

melakukan (medepleger), orang yang dengan pemberian, salah memakai

kekuasaan,  memakai  kekerasan  dengan  sengaja  membujuk  melakukan

perbuatan itu (uitlokker). Sementara membantu melakukan (medeplichtig)

termasuk di dalam rumusan Pasal 56 KUHP.
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C.2 Bentuk-bentuk Penyertaan

1. Orang yang melakukan (pleger)
Menurut  Roeslan  Saleh  orang  ini  (pelaku)  ialah  orang  yang

sendirian  telah  melakukan  seluruh elemen  peristiwa  pidana.31 Maka

dari  itu  penulis  berpendapat  bahwa  pleger adalah  orang  yang

melakukan sendiri suatu tindak pidana, jika ia menggunakan alat untuk

melaksanakannya  maka  alat  tersebut  berada  di  bawah  kendalinya

sehingga  yang  bertanggung  jawab  adalah  orang  yang  melakukan

tersebut.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)

Doen plegen adalah orang yang melakukan perbuatan dengan
perantara orang lain, sedang perantara itu tidak dapat diminta
pertanggung jawaban di depan hukum pidana.  Kalau orang
yang disuruh sama kedudukan hukumnya dengan orang yang
menyuruh lakukan maka tidak dinamakan dengan menyuruh
lakukan, tetapi disebut menganjurkan (uitloking), dan orang
yang dianjurkan disebut uitgelokte. Dengan demikian ada dua
pihak  yaitu  pembuat  langsung  (manus  ministra/auctor
physicus),  dan  pembuat  tidak  langsung  (manus
domina/auctor intellectualis).
Unsur-unsur pada doenpleger adalah:
a. Alat yang dipakai adalah manusia;
b. Alat yang dipakai berbuat;
c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Sedangkan  hal-hal  yang  menyebabkan  alat  (pembuat
materiel) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:
a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44);
b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48);
c. Bila  ia  berbuat  karena  perintah  jabatan  yang  tidak  sah

(Pasal 51 (2));
d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan

untuk kejahatan yang bersangkutan.
Bila  yang  disuruh  itu  adalah  binatang  anjing  atau  monyet
misalnya,  itu  tidak  tergolong  pada  doen  plegen melainkan

31 R. Soesilo. 1991.  Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal. Bandung. Politeia. Hlm 73
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kategori pleger. Monyet dan anjing dianggap sebagai alat atas
perintah si pelaku.32

Orang  yang  menyuruh  lakukan  (doen  plegen)  adalah  orang  yang

menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut tidak dapat di

pertanggung jawabkan di depan hukum untuk melakukan suatu tindak

pidana.  Orang  yang  menyuruh  lakukan  disebut  manus  domina

sedangkan orang yang disuruh lakukan disebut manus ministra. Yang di

suruh lakukan haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

di  depan  hukum,  jika  orang  tersebut  adalah  orang  yang  mampu

dipertanggungjawabkan di depan hukum maka bukan termasuk dalam

menyuruh  lakukan  melainkan  menganjurkan  (uitloking),  dan  orang

yang dianjurkan disebut uitgelokte.

Yang disuruh lakukan haruslah seorang manusia tidak boleh hewan.

Jika yang disuruh untuk melakukan suatu tindak pidana adalah hewan

maka  hal  ini  termasuk  dalam  pleger karena  hewan  hanya  dianggap

sebagai alat yang berada di bawah kekuasaan pelaku. 

3. Orang yang turut melakukan (medepleger)
Orang yang turut melakukan (medepleger) turut melakukan

dalam  arti  bersama-sama  melakukan  sedikitnya  harus  ada  dua
orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut
melakukan  (medepleger)  peristiwa  pidana  itu.  Disini  diminta,
bahwa  kedua  orang  itu  semuanya  melakukan  perbuatan
pelaksanaan,  jadi  melakukan  anasir  atau  elemen  dari  peristiwa
pidana  itu.  Tidak  boleh  misalnya  hanya  melakukan  perbuatan
persiapan  saja  atau  perbuatan  yang  sifatnya  hanya  menolong,
sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk
medepleger akan tetapi dihukum sebagai  membantu melakukan
(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56.33

32 Erdianto Effendi. Op.cit. Hlm 177
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Dalam turut melakukan paling sedikit haruslah ada 2 (dua) orang,

yaitu  yang  melakukan  (pleger)  dan  yang  turut  serta  melakukan

(medepleger)  dimana  keduanya  bersama-sama  melakukan  tindak

pidana tersebut. Kedua orang tersebut haruslah sama-sama melakukan

tindak pidana tersebut, tidak boleh salah satu sifatnya hanya menolong

saja.  Apabila  terjadi  demikian maka orang yang menolong itu  tidak

termasuk  dalam  medepleger namun  dihukum  sebagai  membantu

melakukan (medeplichtig)
Maka dari  itu  dapat  di  simpulkan bahwa untuk dapat  dikatakan

sebagai medepleger haruslah memenuhi unsur-unsur berikut ini:
1. Dilakukan minimal 2 (dua) orang;
2. Dilakukan secara bersama-sama;
3. Yang dilakukan adalah hal yang melawan hukum.

4. Penganjuran (uitlokker)
Menurut  Erdianto  Effendi   yang  dimaksud  dengan  penganjuran

(uitlokker) adalah:
Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu
tindak  pidana  dengan  menggunakan  sarana-sarana  yang
ditentukan  oleh  undang-undang  secara  limitatif,  yaitu
memberi  atau  menjanjikan  sesuatu,  menyalahgunakan
kekuasaan  atau  martabat,  kekerasan,  ancaman,  atau
penyesatan,  dengan  memberi  kesempatan,  sarana  atau
keterangan.34

Penganjuran  (uitlokker)  sebenarnya  mirip  dengan  menyuruh

lakukan  (doen  plegen)  namun yang  menjadi  pembeda adalah  orang

yang  disuruh  lakukan  adalah  orang  yang  tidak  dapat

dipertanggungjawabkan  di  depan  hukum,  sedangkan  orang  yang

dianjurkan adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan di depan

33 R. Soesilo. Loc.cit

34 Erdianto Effendi. Op.cit. Hlm 178-179
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hukum.  Orang  yang  menyuruh  lakukan  melainkan  menganjurkan

(uitloking), dan orang yang dianjurkan disebut uitgelokte.
Cara atau sarana yang digunakan oleh  uitloking untuk membujuk

uitgelokte terbatas pada cara yang di rumuskan di dalam Pasal 55 ayat

(1) sub 2 KUHP, yaitu dengan pemberian, salah memakai kekuasaan,

kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan,

daya-upaya  atau  keterangan,  sengaja  membujuk  melakukan  suatu

perbuatan.
5. Membantu melakukan (medeplichtig)

Berdasarkan  rumusan  Pasal  56  KUHP,  membantu  melakukan

(medeplichtig)  haruslah  dilakukan  sebelum  atau  pada  waktu  tindak

pidana  tersebut  dilakukan.  Menurut  R.  Soesilo  bentuk  bantuan  ini

dapat  bersifat  moril  maupun  materiil,  namun  sifatnya  harus  hanya

“membantu”  saja.  Jika  lebih  maka  dapat  dianggap  sebagai

medeplegen.35

Untuk menentukan apakah seseorang termasuk dalam membantu

melakukan (medeplichtig) atau turut melakukan (medeplegen) menurut

Wirjono  Prodjodikoro  dapat  berdasarkan  teori  obyektif  dan  teori

subyektif.
Ukuran kesengajaan dapat berupa (a) soal kehendak si pelaku
untuk  benar-benar  turut  melakukan  tindakan  pidana,  atau
hanya  untuk  memberi  bantuan,  atau  (b)  soal  kehendak  si
pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan
unsur dari tindak pidana (constituief gevolg), atau hanya turut
berbuat  untuk  membantu  apabila  pelaku  utama
menghendakinya.36

35 R. Soesilo. Op.cit. Hlm 76

36 Wirjono Prodjodikoro. Op.cit. Hlm 117
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Apabila  menggunakan  teori  subyektifitas  maka  menitikberatkan

dari niat pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. Apakah dari

dalam  diri  pelaku  memiliki  niatan  atau  maksud  untuk  melakukan

tindak  pidana  tersebut  atau  hanya  memberi  bantuan.  Apabila

menggunakan teori obyektifitas maka menitikberatkan pada perbuatan

pelaku. Apakah perbuatan pelaku tersebut benar-benar mencapai akibat

dari tindak pidana tersebut.
Namun  berdasarkan  pendapat  Wirjono  Prodjodikoro  kedua  teori

harus diterapkan, baik salah satu saja maupun keduanya berbarengan

tergantung pada pertistiwa yang terjadi.37

S.R  Sianturi  berpendapat  bahwa  pemberian  kesempatan,  sarana

atau  keterangan  adalah  cara  untuk  menggerakkan  seseorang.38

Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan (Pasal

56 ke-1 KUHP) atau mendahului terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-2

KUHP).39

S.R  Sianturi  membedakan  antara  pembantuan  aktif  dan
pembantuan pasif sebagai berikut:

1. Pembantuan aktif (active medeplichtigheid)
Adalah  benar-benar  terjadi  suatu  gerakan  untuk
melakukan suatu tindakan (bantuan).

2. Pembantuan pasif (passive medeplichtigheid)
Adalah  tidak  melakukan  suatu  gerakan  atau  tindakan,
namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja
memberi bantuan.40

37 Ibid

38 S.R  Sianturi.  1996.  Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya.
Jakarta:Alumni. Hlm 363

39 Ibid

40 Ibid
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Berdasarkan  pendapat  S.R  Sianturi  diatas  maka  penulis

menyimpulkan  bahwa  medeplichtigheid yang  dilakukan  bersamaan

dengan  terjadinya  kejahatan  maka  dikenai  Pasal  56  ke-1  KUHP

sedangkan  medeplichtigheid yang  dilakukan  mendahului  kejahatan

maka  dikenai  Pasal  56  ke-2  KUHP.  Medeplichtigheid  dibedakan

menjadi medeplichtigheid aktif dan medeplichtigheid pasif. Dikatakan

sebagai  medeplichtigheid  aktif  apabila  benar-benar  terjadi  suatu

gerakan untuk melakukan tindakan pembantuan tersebut. Dikatakatan

sebagai  medeplichtigheid  pasif  apabila  tidak  melakukan  perbuatan

namun  dengan  tidak  melakukan  perbuatan  tersebut  dengan  sengaja

memberi bantuan.

D. Tinjauan Mengenai Pidana dan Pemidanaan

D.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana  atau  hukuman  atau  straf dalam  Bahasa  Belanda  atau

poenali dalam Bahasa Latin adalah “suatu perasaan tidak enak (sengsara)

yang  dijatuhkan  oleh  hakim  dengan  vonis  kepada  orang  yang  telah

melanggar undang-undang hukum pidana”.41

Menurut  Soedarto  pidana  adalah  “penderitaan  yang  sengaja

dibebankan  kepada  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  memenuhi

syarat-syarat tertentu”.42 Maka dari itu penulis berpendapat bahwa pidana

adalah nestapa atau derita atau perasaan tidak enak yang diberikan oleh

41 R.Soesilo. Op.cit. Hlm 35

42 Masruchin Rubai. 1994. Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Malang:IKIP
Malang. Hlm 3
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negara melalui lembaga yang berwenang kepada orang yang telah terbukti

secara sah di pengadilan melakukan suatu tindak pidana.
Dalam  hukum  pidana  dianut  asas  praduga  tidak  bersalah

(presumption of ennocence), apabila belum di putus oleh hakim secara sah

telah melakukan suatu tindak pidana maka orang yang disangka atau di

dakwa  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  haruslah  dianggap  tidak

bersalah.
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga

tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya

diartikan  sebagai  hukuman,  sedangkan  pemidanaan sebagai

penghukuman.43

Pemidanaan  adalah  penjatuhan  pidana  oleh  hakim  melalui

putusannya kepada orang yang terbukti  bersalah telah melakukan suatu

tindak pidana.  Pidana tidak terbatas hanya dalam ruang lingkup hukum

pidana saja namun juga hukum perdata.

D.2 Teori Pemidanaan

Menurut  Adami  Chazawi  terdapat  banyak  teori  mengenai

pemidanaan, namun dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok besar,

yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien);
2. Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien);
3. Teori gabungan (vernegings theorien).44

43 Syafriman. Pengertian Pemidanaan.
http://ilmuhukumusk.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-pemidanaan.html Diakses  30  September
2016

44 Adami Chazawi. Op.cit. Hlm 153

http://ilmuhukumusk.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-pemidanaan.html
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Untuk  lebih  jelasnya  penulis  akan  menguraikan  satu-persatu

mengenai teori pemidanaan, yaitu sebagai berikut:
1. Teori absolute atau teori pembalasan (vergeldings theorien)

Penganut  dari  teori  absolut  adalah  Immanuel  Kant  dan  Hegel.

Immanuel  Kant  mendasarkan  teorinya  pada  prinsip  moral/etika  dan

Hegel mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan dan

kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan.45

Menurut  teori  ini  pemidanaan  diberikan  kepada  pelaku  tindak

pidana sebagai  pembalasan  atas  perbuatan  yang telah  dilakukannya.

Teori ini berpandangan bahwa pidana yang diberikan kepada pelaku

tindak  pidana  harus  setimpal  dengan  pidana  yang  dilakukannya.

Pembalasan  tersebut  tidak  melihat  akibat  dari  pemidanaan  yang

dilakukan  kepada  pelaku  tindak  pidana  tersebut  apakah  bermanfaat

atau malah sebaliknya,  baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi

masyarakat. Yang ditekankan oleh teori itu hanya sebatas pembalasan.
Menurut  A.  Fuad Usfa teori  absolut  ini  terbagi  menjadi  2  (dua)

macam, yaitu:
a. Teori  pembalasan  subyektif,  yang  berorientasi  kepada

pembalasan dendam penjahatnya. 
b. Teori  pembalasan  obyektif,  yang  berorientasi  kepada

pemenuhan  kepuasan  dari  perasaan  dendam  dalam
masyarakat.46

2. Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien)
Penganut  teori  relatif  adalah  Paul  Anselm  van  Feurbach,  yang

mengemukakan  “hanya  dengan  ancaman  pidana  saja  tidak  akan

45 Erdianto Effendi. Op.cit. Hlm 142

46 A. Fuad Mustafa. 2004. Pengantar Hukum Pidana. Malang:UMM Press. Hlm 145
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memadai,  melainkan  diperlukan  penjatuhan  pidana  kepada  si

penjahat”.47

Menurut teori ini pemberian pidana kepada pelaku tindak pidana

bukanlah  hanya  sebatas  pada  pembalasan  saja  namun  haruslah

mencapai  suatu  tujuan  yaitu  perlindungan  bagi  masyarakat  dan

pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Menurut Erdianto Effendi, teori

tujuan memiliki 3 tujuan, yaitu  “untuk menakuti,  untuk melindungi,

dan untuk memperbaiki”.48 
Teori  relatif  sangat  berbeda  dengan  teori  absolut,  dimana  teori

absolut tidak melihat akibat di masa mendatang dari pembalasan yang

dilakukan kepada pelaku tindak pidana, sedangkan teori relatif melihat

kepada  hal-hal  yang  akan  datang  yaitu  dengan  maksud  mendidik

pelaku tindak pidana tersebut agar menjadi baik kembali.
3. Teori gabungan (vernegings theorien).

Penganut  dari  teori  gabungan ini  adalah  Binding.  Menurut  teori

gabungan, dasar dari di berikannya suatu pemidanaan adalah gabungan

dari  teori  absolut  dan  relatif.  Pemidanaan  tidak  hanya  sebagai

pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana namun juga untuk

menciptakan tertib dalam masyarakat.
Menurut Schravendijk, teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi

2 (dua) golongan besar, yaitu:
a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan

47 Erdianto Effendi. Loc.cit.

48 Edianto Effendi. Ibid. Hlm 143
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b. Teori  gabungan  yang  mengutamakan  perlindungan  tata

tertib masyarakat dan pidana yang dijatuhkan tidak boleh

lebih berat dari perbuatan yang dilakukan.49

D.3 Tinjauan Mengenai Jenis-jenis Pidana

S.R  Sianturi  membagi  bentuk-bentuk  pidana  kedalam  beberapa

bentuk, yaitu:
3. Pidana jiwa: pidana mati;
4. Pidana badan pelaku: pencambukan dengan rotan, pemotongan

bagian badan (misal jari tangan), dicap bara (brandmaerk), dan
lain sebagainya;

5. Pidana  kemerdekaan  pelaku:  pidana  penjara;  pidana  tutupan,
pidana  kurungan,  pembuangan,  pengasingan,  pengusiran,
penginterniran, penawanan, dan sebagainya;

6. Pidana  kehormatan  pelaku  misalnya  pencabutan  hak  tertentu,
pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim,
teguran, dan lain sebagainya;

7. Pidana  atas  harta  benda/kekayaan:  pidana  denda,  perampasan
barang,  membayar  harga  suatu  barang  yang  tidak  belum
dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya.50

Jenis-jenis  pidana yang disebutkan oleh SR.  Sianturi  merupakan

jenis-jenis  pidana  secara  keilmuan,  namun  saat  ini  tidak  semuanya

dipergunakan  lagi.  Semenjak  diberlakukannya  KUHP  berdasarkan

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  jo  Undang-Undang  Nomor  73

Tahun 1958 maka pidana yang diterapkan adalah sesuai dengan Pasal 10

KUHP. Adapun rumusan dalam Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:
Pasal 10

a. Hukuman-hukuman pokok:
1e. Hukuman mati;
2e. Hukuman penjara;
3e. Hukuman kurungan;

49 Adami Chazawi. Op.cit. Hlm 162

50 SR.  Sianturi.  1986.  Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya.
Jakarta:Ahaem-Petehaem. Hlm 452
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4e. Hukuman denda;
b. Hukuman-hukuman tambahan:
1e. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
2e. Perampasan barang yang tertentu;
3e. Pengumuman keputusan hakim.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan jenis-jenis pidana

menurut Pasal 10 KUHP diatas, yaitu sebagai berikut:
a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati
Pidana mati merupakan ancaman pidana yang paling berat di
dalam  KUHP, pasal-pasal  di  dalam  KUHP yang  ancaman
hukuman maksimumnya adalah pidana mati antara lain pasal
104, pasal  111 ayat  (2),  pasal  124 ayat  (3) ke-1 dan ke-2,
pasal 140, pasal 340, pasal 365 ayat (4), pasal 368 ayat (2),
pasal 444, pasal 479 huruf k ayat (2), pasal 479 huruf O ayat
ke (2).51

Tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam Penetapan

Presiden  Nomor  2  Tahun  1964  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan

Pidana  Mati  Oleh  Pengadilan  di  Lingkungan  Peradilan  Umum

dan Militer. Sebelum adanya penetapan presiden ini, pidana mati

di  Indonesia  dilakukan  dengan  cara  digantung  hingga  mati.

Namun setelah adanya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964,

maka pidana mati dilakukan dengan cara ditembak hingga mati.
2. Pidana Penjara

Menurut  Erdianto  Effendi,  pidana  penjara  adalah  “pidana

berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke

dalam  suatu  rumah  penjara”.52 Apabila  dikenakan  hukuman

51 Ajeng  Gandini.  Ketentuan  dan  Proses  Hukuman  Mati  di  Indonesia.
http://hukumanmati.web.id/ketentuan-dan-pelaksanaan-hukuman-mati-di-indonesia/ Diakses  28
September 2016

52 Erdianto Effendi. Op.cit. Hlm 146

http://hukumanmati.web.id/ketentuan-dan-pelaksanaan-hukuman-mati-di-indonesia/
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pidana  penjara  maka  terdakwa  harus  menjalani  masa

hukumannya di dalam penjara, yaitu di rumah tahanan (rutan).
Ketentuan  mengenai  pidana  penjara  salah  satunya  diatur

dalam  Pasal  12  KUHP,  dimana  hukuman  penjara  itu  dapat

dikenakan  seumur  hidup  atau  sementara.  Hukuman  penjara

minimal satu hari dan selama-lamanya adalah lima belas tahun

atau  dua  puluh  tahun  bagi  kejahatan  yang  diancam  dengan

hukuman  mati  atau  seumur  hidup.  Penjara  lima  belas  tahun

dapat  di  tambah lima tahun menjadi  dua puluh tahun apabila

terdapat  gabungan  kejahatan  atau  karena  pengulangan

melakukan kejahatan.
3. Pidana Kurungan 

Pidana  kurungan  adalah  merupakan  pidana  perampasan

kemerdekaan, akan tetapi lebih ringan daripada pidana penjara.

Keringanan ini antara lain:
1. Para  terpidana  kurungan  mempunyai  hak  pistole,

artinya  mereka  mempunyai  hak  atau  kesempatan
mengurusi makanan dan alat tidur atas biaya sendiri;

2. Para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekejaan wajib
yang lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana
penjara;

3. Maksimum ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu)
tahun.  Maksimum ini  boleh  sampai  4  (empat)  bulan
dalam  hal  terjadi  pemberatan  pidana,  karena
perbarengan, pengulangan atau karena ketentuan pasal
52 atau 52 a (pasal 18);

4. Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan
menjalani  pidana  masing-masing  dalam  satu  tempat
pemasyarakatan,  maka para terpidana kurungan harus
terpisah tempatnya (pasal 28);

5. Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana
sendiri.53

53 Ibid. Hlm 149-150
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Pada  dasarnya  pidana  kurungan  hampir  sama  dengan

pidana  penjara,  sama-sama  merampas  kemerdekaan  dari

narapidana.  Perbedaannya teletak pada ancaman hukumannya,

kewajiban  selama  menjalani  kurungan,  memiliki  hak  pistole,

dan  harus  terpisah  tempatnya  dari  narapidana  pidana  penjara.

Semua perbedaan itu lebih ringan daripada yang harus dijalani

oleh  narapidana  pidana  penjara.  Dalam  KUHP  pasal  yang

mengatur pidana kurungan salah satunya adalah pasal 18.
4. Pidana Denda

Pidana  denda  adalah  hukuman  berupa  kewajiban  seseorang

untuk  mengembalikan  keseimbangan  hukum  atau  menebus

dosanya  dengan  pembayaran  sejumlah  uang  tertentu.

Maksimumnya adalah Rp 0,25 x 15. 54

b. Pidana Tambahan
Pidana tambahan adalah pidana  yang bersifat  menambah pidana

pokok. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal

tertentu  yaitu  perampasan  barang  tertentu.  Pidana  tambahan  tidak

wajib  di  jatuhkan  sebagai  sebuah  sanksi  pidana,  tetapi  dapat

menambah pidana pokoknya.
1. Pencabutan Hak Tertentu

Hak yang boleh dicabut dengan keputusan hakim di atur dalam

Pasal 35 KUHP. Hak-hak tersebut antara lain adalah:
a. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan;
b. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata;
c. Hak  memilih  dan  hak  boleh  dipilih  pada  pemilihan  yang

dilakukan menurut undang-undang;

54 Ibid. Hlm 150
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d. Hak menjadi penasehat atau penguasa alamat, wali, curator,

baik bagi dirinya maupun orang lain;
e. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan atas anaknya;
f. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan (pasal 227).

2. Perampasan Barang Tertentu
Barang-barang  yang  boleh  dirampas  dengan  keputusan

hakim adalah barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan

dan barang-barang yang sengaja dipakai melakukan kejahatan.

Pengaturan  mengenai  perampasan  barang  tertentu  terdapat

dalam Pasal 39 KUHP.
Pasal 39

1. Barang  kepunyaan  siterhukum,  yang  diperoleh  dengan
kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan
kejahatan, dapat dirampas.

2. Jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tiada
dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat
juga  dijatuhkan hukuman merampas  itu  dalam hal  tertentu
dalam undang-undang.

3. Hukuman  merampas  itu  dapat  dijatuhkan  atas  tanggungan
sitersalah yang diserahkan keapda pemerintah tetapi hanyalah
tentang barang yang sudah disita.

3. Pengumuman Putusan Hakim
Sebenarnya semua putusan hakim sudah diucapkan dalam
sidang  terbuka  untuk  umum,  tetapi  sebagai  hukuman
tambahan putusan itu dengan istimewa disiarkan sejelas-
jelasnya  dengan  cara  ditentukan  oleh  hakim.  Misalnya
melalui surat kabar, radio, di tempelkan di tempat umum
dengan biaya yang ditanggung terhukum.55

Maka  apabila  terdakwa  di  hukum  dengan  hukuman

tambahan pengumuman putusan hakim, putusan atas kasusnya

tersebut akan di umumkan di radio, atau surat kabar, atau tempat

umum lainnya sesuai dengan putusan hakim tersebut. Mengenai

pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP.

55 R.Soesilo. Op.cit. Hlm 60
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Pidana yang dapat dijatuhkan pidana tambahan ini adalah

pidana yang diatur dalam Pasal 128 ayat (3), 206 ayat (2), 361

ayat (1), 395 ayat (1), dan 405 ayat (2) KUHP.

E. Tinjauan Mengenai Dasar Peringanan Pidana Umum

Hal-hal  yang  memperberat  dan  memperingan  ancaman  pidana
adalah  faktor-faktor  yang  digunakan  sebagai  dasar  untuk
memperberat atau memperingan ancaman pidana yang tercantum di
dalam  rumusan  tindak  pidana.  Pemberatan  ancaman  pidana  itu
berupa penambahan sepertiga dari ancaman pidana yang tercantum
dalam  rumusan  tindak  pidana  yang  bersangkutan.  Baik  hal-hal
yang  memperberat  ancaman  pidana  maupun  hal-hal  yang
memperingan ancaman pidana  ada  yang  bersifat  umum dan  ada
pula  yang  bersifat  khusus.  Hal-hal  yang  memperberat  atau
memperingan ancaman pidana bersifat umum apabila faktor-faktor
yang  digunakan  sebagai  dasar  untuk  memperberat  atau
memperingan itu berlaku untuk semua tindak pidana.56

Dalam hal  pemberatan  dan  peringanan  pidana  ada  hal-hal  yang

bersifat umum dan bersifat khusus. Untuk penulisan ini maka penulis akan

memfokuskan  mengenai  dasar  peringanan  pidana  yang  bersifat  umum

saja. Menurut Jonkers, dasar pengringanan pidana umum biasa disebut:

1. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP);
2. Pembantuan (Pasal 56 KUHP);
3. Strafrechtelijke minderjarigheid atau orang yang belum cukup umur

yang dapat dipidana (Pasal 45 KUHP).57

Menurut R. Soesilo percobaan yaitu “menuju kesesuatu hal, akan

tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu,

sudah dimulai,  akan tetapi tidak selesai”.58 Percobaan melakukan tindak

56 Masruchin Rubai. Op.cit. Hlm 47

57 Zainal Abidin Arif. 2010. Hukum Pidana I. Jakarta:Sinar Grafika. Hlm 439

58 R.Soesilo. Op.cit. Hlm 69
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berarti pelaku tindak pidana sudah akan melakukan suatu tindak pidana

namun karena satu dan lain hal  perbuatan tersebut  tidak jadi dilakukan

atau telah dilakukan namun tidak selesai.
Untuk  dikatakan  percobaan  tindak  pidana  maka  haruslah

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena

terhalang  oleh  sebab-sebab  yang  timbul  kemudian,  tidak
terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.59

Pembantuan adalah  “sengaja  memberikan bantuan tersebut,  pada

waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan”.60 Pembantuan tindak pidana

harus didasari  dengan kesengajaan, apabila orang tersebut tidak sengaja

atau tidak mengetahui telah memberikan bantuan atas suatu tindak pidana

maka tidak dihukum. Niat yang timbul dalam pembantuan haruslah berasal

dari  orang  yang  diberi  bantuan,  apabila  niat  tersebut  timbul  dari  yang

memberi bantuan maka orang tersebut bukan dikatakan sebagai pembantu

tindak pidana melainkan uitlokker.
Untuk  dikatakan  belum  cukup  umur  atau  belum  dewasa  dalam

Pasal 45 KUHP adalah belum berusia 16 tahun dan belum kawin pada saat

orang tersebut dituntut. Berdasarkan Pasal 45 KUHP maka hakim dapat

memutuskan salah satu diantara berikut:
a. Mengembalikan  anak  tersebut  kepada  orang  tuanya  tanpa  dijatuhi

hukuman;
b. Dijadikan anak negara;
c. Dijatuhi  hukuman  seperti  biasa  namun  ancaman  hukumannya

dikurangi sepertiga.

59 Ibid

60 Ibid
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F. Tinjauan Mengenai Pertimbangan Hakim

F.1 Tinjauan Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 1 butir 8 KUHAP yang dimaksud dengan hakim

adalah  pejabat  peradilan  negara  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-

undang untuk mengadili. Hakim merupakan salah satu profesi hukum yang

terhormat, dalam masyarakat sering kali di ibaratkan sebagai perpanjangan

tangan Tuhan di dunia. 
Berdasarkan  Pasal  1  butir  11  KUHAP  yang  dimaksud  dengan

putusan  pengadilan  adalah  pernyataan  hakim  yang  diucapkan  dalam

sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau

lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur

dalam  undang-undang  ini.  Maka  dari  itu  putusan  hakim  haruslah

diucapkan  di  dalam  sidang  pengadilan  yang  terbuka,  jika  tidak  maka

putusan hakim tersebut tidak sah.
Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara
yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena
itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan
segala  aspek  di  dalamnya,  mulai  dari  perunya  kehati-hatian,
dihindari  sedikit  mungkin  ketidakcermatan,  baik  yang  bersifat
formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik
membuatnya.  Jika  hal-hal  negatif  tersebut  dapat  dihindari,  tentu
saja  diharapkan  dalam  diri  hakim  hendak  lahir,  tumbuh  dan
berkembang adany a sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian
keputusan  yang  dibuatnya  itu  dapat  menjadi  tolak  ukur  untuk
perkara  yang  sama,  atau  dapat  menjadi  bahan  referensi  bagi
kalangan  teoritis  maupun  praktisi  hukum serta  kepuasan  nurani
tersendiri  jika  putusannya  dikuatkan  dan  tidak  dibatalkan
pengadilan yang lebih tinggi.61

61 Lilik  Mulyadi.  2007.  Penerapan  Putusan  Hakim  Pada  Kekerasan  Dalam  Rumah
Tangga. Jakarta: Ikahi. Hlm 25
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Putusan  hakim  merupakan  akhir  dari  serangkaian  acara

pemeriksaan  di  persidangan.  Di  dalam  putusannya  hakim  akan

memberikan  pertimbangan-pertimbangannya  yang  merupakan  hasil  dari

mengkaji alat bukti yang dihadirkan baik jaksa penuntut umum maupun

penasihat  hukum  selama  proses  persidangan.  Dalam  membuat  sebuah

putusan,  hakim  harus  memperhatikan  segala  aspek  di  dalamnya,  guna

menghasilkan putusan yang dapat memenuhi rasa keadailan bagi terdakwa

maupun korban. Putusan hakim juga merupakan salah satu referensi bagi

para akademisi maupun praktisi hukum, maka dari itu sudah seharusnya

kajian-kajian di dalam putusan hakim tersebut bersifat mendalam.
Hakim dalam memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai
berikut:
1. Keputusan  mengenai  peristiwanya,  apakah  terdakwa  telah

melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan terdakwa itu

merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah
dan dapat dipidana;

3. Keputusan mengenai pidanaya, apabila terdakwa memang dapat
dipidana.62

Hal-hal yang harus hakim putuskan di  dalam putusannya adalah

mengenai  peristiwa,  mengenai  hukumnya  dan  mengenai  pidananya.

Mengenani peristiwa haruslah menjelaskan apakah memang benar terbukti

atau  tidak  terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  yang  didakwakan

kepadanya.  Mengenai  hukumnya  haruslah  menjelaskan  apakah  benar

perbuatan  terdakwa  tersebut  merupakan  tindak  pidana  dan  apakah

terdakwa  dapat  dipidana  karena  perbuatannya  tersebut.  Mengenai

62 Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung:Alumni. Hlm 74
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pidananya  haruslah  menjelaskan  hukuman  pidana  apabila  terdakwa

memang terbukti dapat dipidana.
Dalam  Pasal  191  dan  Pasal  193  KUHAP  disebutkan  bahwa

terdapat 3 (tiga) macam putusan hakim, yaitu:
a. Putusan bebas;
b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
c. Putusan pemidanaan.

Di putus dengan putusan bebas adalah apabila hakim berpendapat

bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  di  persidangan  terdakwa  tidak  terbukti

melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya.  Sedangkan

diputus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila hakim

berpendapat  bahwa  perbuatan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa

terbukti namun perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana. Diputus

dengan putusan pemidaan apabila hakim berpendapat terdakwa terbukti

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Adapun  isi  dari  putusan  pemidanaan  berdasarkan  Pasal  197

KUHAP pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Kepala putusan;
2. Identitas terdakwa;
3. Dakwaan sesuai dengan surat dakwaan;
4. Pertimbangan hakim
5. Tuntutan pidana sesuai dengan surat tuntutan
6. Pasal  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar

pemidanaan atau menjadi  dasar  hukum dari  putusan,  disertai

keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
7. Hari  dan  tanggal  diadakannya  musyawarah  majelis  hakim

kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
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8. Pernyataan  kesalahan  terdakwa,  pernyataan  telah  terpenuhi

semua  unsur  dalam  rumusan  tindak  pidana  disertai  dengan

kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dan jumlah

pastinya serta ketentuan mengenai barang bukti;
10. Keterangan  tentang  kepalsuan  suatu  surat  disertai  letak

kepalsuannya  tersebut  jika  terdapat  surat  otentik  dianggap

palsu;
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau

dibebaskan;
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim

yang memutus perkara dan nama panitera. 
Apabila tidak dipenuhi ketentuan dalam Pasal 197 KUHP kecuali

mengenai hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim serta

ketentuan mengenai kepada siapa biaya perkara dibebankan dan jumlah

pastinya  serta  ketentuan  mengenai  barang  bukti  maka  mengakibatkan

putusan batal demi hukum.

F.2 Tinjauan Pertimbangan Hakim

Di dalam memutus suatu perkara, hakim memiliki kebebasan yang

dijamin  oleh  undang-undang  sebagaimana  isi  dari  Pasal  3  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

“Dalam menjalankan  tugas  dan fungsinya,  hakim dan hakim konstitusi

wajib menjaga kemandirian peradilan”.
Undang-undang memang benar  memberikan kebebasan  terhadap

hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman, yaitu minimal atau

maksimal. Namun kebebasan yang dimaksud haruslah sesuai pula dengan
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undang-undang.  Mengenai  batas  maksimal  dan  batas  mekasimal

penjatuhan hukuman ini diatur dalam Pasal 12 KUHP, yaitu:
Pasal 12

(1)Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
(2)Hukuman  penjara  itu  sekurang-kurangnya  satu  hari  dan  selama-

lamanya lima belas tahun berturut-turut.
(3)Hukuman  penjara  sementara  boleh  dijatuhkan  selama-lamanya  dua

puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut pilihan
hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup atau penjara
sementara,  dan  dalam  hal  lima  belas  tahun  itu  dilampaui,  sebab
hukuman  ditambah,  karena  ada  gabungan  kejahatan  atau  karena
berulang-ulang membuat kejahatan atau karena aturan pasal 52.

(4)Lamanya hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih
dari dua puluh tahun.

 Dalam memutus suatu perkara pidana hakim harus berdasarkan

pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan dirinya bahwa

tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan ini diatur dalam Pasal 183 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Diatur lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP yang termasuk dalam

alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:
1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Alat bukti yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan

haruslah minimal dua dari lima macam alat bukti yang sah sebagaimana

diatur dalam Pasal 184 KUHAP tersebut.  Apabila selain dari  Pasal 184

KUHAP bukanlah termasuk dalam alat bukti yang sah.
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Dalam mempertimbangkan putusannya hakim dapat menggunakan

beberapa pendekatan. Menurut Mackenzei pendekatan-pendekata tersebut

antara lain adalah:

1. Teori Keseimbangan 
Yang dimaksud dengan keseimbangan disini  keseimbangan
syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  dan
kepentingan  pihak-pihak  yang  tersangkut  atau  berkaitan
dengan  perkara,  yaitu  antara  lain  seperti  adanya
keseimbangan  yang  berkaitan  dengan  masyarakat,
kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan  putusan  oleh  hakim  merupakan  diskresi  atau
kewenangan dari hakim, sebagai diskresi, dalam penjatuhan
putusan  hakim  menyesuaikan  dengan  keadaan  dan  pidana
yang  wajar  bagi  setiap  pelaku  tindak  pidana,  hakim  akan
melihat  keadaan  terdakwa  atau  penuntut  umum  dalam
perkara  pidana.  Pendekatan  seni  dipergunakan  oleh  hakim
dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi
daripada pengetahuan dari 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 diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari  seorang hakim merupakan hal yang dapat
membantunya  dalam  menghadapi  perkara-perkara  yang
dihadapi  sehari-hari,  dengan pengalaman yang dimilikinya,
seorang  hakim  dapat  mengetahui  bagaimana  dampak  dari
putusan yang dijatuhkan 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
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penjatuhan  putusan,  serta  pertimbangan  hakim  harus
didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum
dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan
Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat,
keluarga  dan  orang  tua  ikut  bertanggung  jawab  untuk
membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa,
agar  kelak  dapat  menjadi  manusia  yang  berguna  bagi
keluarga, masayarakat dan bangsanya. 63

Putusan hakim juga harus berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu:
1. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama;
2. Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan;
3. Unsur  sosiologis,  mempetimbangkan  tata  nilai  budaya  yang  hidup

dan berkembang dalam masyarakat.64

Unsur  yuridis  merupakan  unsur  yang  utama  bagi  hakim  dalam

memutus suatu perkara. Tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa

haruslah dapat dibuktikan sesuai dengan rumusan pasal yang didakwakan

kepadanya. Hakim juga harus menggunakan hati nuraninya, keyakinannya

apakah  benar  terdakwa telah  melakukan  suatu  perbuatan  tindak  pidana

yang  didakwakan  kepadanya.  Nilai-nilai  yang  hidup  dan  berkembang

dalam  masyarakat  juga  merupakan  unsur  penting  dalam  pertimbangan

hakim menjatuhkan suatu putusan. Karena masyarakat pada satu daerah

memiliki adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda dengan daerah lainnya,

hakim  haruslah  bisa  menghargai  hukum  yang  hidup  dan  berkembang

dalam  masyarakat  tersebut  untuk  menciptakan  suatu  keadilan  dan

kemanfaatan.

63 Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif.
Jakarta:Sinar Grafika. Hlm 102 

64 http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-
unikom_a-v.pdf  Hlm. 67 Diakses 30 September 2016

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf
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Pada  hakikatnya  pertimbangan  hakim  hendaknya  juga  memuat
tentang hal-hal sebagai berikut:
a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang

tidak disangka.
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek

menyangkut  semua  fakta  atau  hal-hal  yang  terbukti  dalam
persidangan.

c. Adanya  semua  bagian  dari  petitum  penggugat  harus
dipertimbangkan  atau  diadili  secara  satu  demi  satu  sehingga
hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya
dan  dapat  dikabulkan  tidaknya  tuntutan  tersebut  dalam amar
putusan.65

Dalam  pertimbangan  hakim  berdasarkan  pendapat  diatas  maka

idealnya memuat pokok persoalan disertai hal-hal yang diakui dan dalil-

dalil yang tidak disangka oleh terdakwa. Selain itu juga idealnya memuat

analisis  yuridis  atas  segala  fakta-fakta  hukum  yang  terbukti  selama

persidangan dan mempertimbangkan secara matang unsur-unsur tindak

pidana yang didakwakan kepada terdakwa sehingga dapat menentukan

apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak.

65 Mukti  Arto.  2004.  Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama.
Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hlm 141
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