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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang Hukum Pidana 

Soedarto memberikan batasan atau pengertian tentang hukum pidana 

sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang 

memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.
3
 Dengan batasan 

seperti itu, maka menurut Soedarto, hukum pidana berpangkal dari dua 

pokok, yaitu : 

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu 

2. Pidana 

Menurut Soedarto, dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 

tertentu itu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang 

memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu 

dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau dapat disingkat 

perbuatan jahat. Oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada 

orang yang memperlakukannya, maka persoalan tentang “perbuatan 

tertentu” itu diperinci menjadi dua, yaitu perbuatan yang dilarang dan 

orang yang melanggar larangan itu. Sementara yang dimaksud dengan 

pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang 

yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu, 

                                                             
3
 Soedarto. 1975. Hukum Pidana Jilid I A-B. Semarang. Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro. Hlm. 7. 
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yang menurut Soedarto termasuk juga apa yang disebut tindakan tata 

tertib.
4
 

Senada dengan Soedarto, Lemaire juga memberikan batasan atau 

pengertian hukum pidana sebagai norma-norma yang berisi keharusan-

keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) 

telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu 

penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, 

bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang 

menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dan dalam keadaan-

keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang 

bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.
5
 

Batasan atau pengertian hukum pidana yang diberikan Lemaire 

tersebut diatas juga belum menggambarkan batasan atau pengertian hukum 

pidana. Batasan yang diberikan Lemaire tersebut sebenarnya juga 

menggambarkan isi dan hukum pidana materiil, bukan menggambarkan 

pengertian hukum pidana. Batasan atau pengertian hukum pidana yang 

diberikan Lemaire tersebut hanya berisi mengenai isinya hukum pidana 

(substantive criminal law). Jadi hanya menggambarkan batasan dari bagian 

hukum pidana, yaitu hukum pidana materiil.
6
 

Berbeda dengan dua sarjana diatas, Moeljatno memberikan batasan 

atau pengertian yang lebih utuh tentang hukum pidana. Dalam 

pandangannya yang diberikan Moeljatno, pengertian hukum pidana tidak 

                                                             
4
 Tongat. Op.cit. Hlm. 12. 

5
 Ibid. Hlm. 13. 

6
 Ibid. 
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saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana 

formil. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada seluruh 

hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan 

aturan-aturan untuk: 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana 

tertentu bagi barangsiapa melanggar laragan tersebut. 

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana telah diancamkan. 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan 

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
7
 

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 

pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam 

WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi 

tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit 

itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan 

isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman 

pendapat.
8
 

                                                             
7
 Ibid. 

8
 Adami Chazawi. 2012. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak 

Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana). Jakarta. PT 

RajaGrafindo Persada. Hlm. 67. 
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Strafbaar feit terdiri dari tiga kata yakni straf, baar dan feit. Straf 

diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan 

dengan dapat dan boleh. Sementara itu untuk kata feit diterjemahkan dengan 

tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.
9
 

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-

undangan yang ada maupun dalam berbagai litelatur hukum sebagai 

terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah sebagai berikut, 

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam undang-

undang dasar sementara tahun 1950 khususnya dalam pasal 14. 

2. Perbuatan 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 strafbepaligen. 

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, 

misalnya : 

a. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang 

Pemilihan Umum 

                                                             
9
 Ibid. Hlm. 69. 
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b. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang 

Pengusutan, Penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi 

c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban 

Kerja Bakti Dalam Rangka Pemasyarakatan bagi Terpidana 

karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan
10

 

Menurut Tongat dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum 

Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan menyatakan bahwa 

penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi 

persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan 

dipahami maknanya.
11

 

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan 

beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan bukan larangan 

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 

siapa yang melanggar larangan tersebut”. Istilah perbuatan pidana lebih 

tepat dengan alasan sebagai berikut, 

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan (perbuatan manusia, yaitu 

suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), 

artinya larangan itu ditunjukan pada perbuatannya. Sementara itu, 

ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya. 

2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman 

pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat. Oleh 

karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang 

                                                             
10

 Tongat. Op.cit. Hlm. 92. 
11

 Ibid. 



22 
 

 
 

ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang 

menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula. 

3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih 

tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak 

yang menunjuk pada dua keadaan kongkret yaitu pertama, adanya 

kajian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat 

atau menimbulkan kejadian itu.
12

 

Disamping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan pidana, 

Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan istilah tindak 

pidana merupakan suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan sebagai 

berikut, 

1. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan 

hal yang kongkret (padahal strafbaar feit sebenarnya abstrak) yang 

menunjuk pada kejadian tertentu, misalnya matinya orang yang tidak 

penting dalam hukum pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa 

matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan 

orang lain. 

2. Sementara itu, pada istilah tindak pidana, perkataan “Tindak” tidak 

merujuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan 

perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan kongkret, seperti 

                                                             
12

 Moeljatno. 1983. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta. PT Bina Askara. Hlm. 54. 
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kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dalam 

tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.
13

 

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin 

dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakan bahwa 

beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. 

Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan 

ini sering disebut pandangan dualisme.
14

 

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama 

Tindak pidana kekerasan secara bersama dapat disebut dengan tindak 

pidana melakukan kekerasan secara terbuka oleh beberapa orang yang 

ditunjukan terhadap orang-orang atau barang-barang itu oleh pembentuk 

undang-undang telah diatur dalam Pasal 170 ayat (1) sampai dengan ayat (3) 

KUHP, yang rumusannya sebagai berikut, 

1. Mereka yang secara terbuka secara bersama-sama melakukan 

kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, dipidana 

dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun dan enam 

bulan. 

2. Orang yang bersalah dipidana: 

a. Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika 

ia dengan sengaja menghancurkan barang-barang atau jika 

kekerasan yang telah ia lakukan itu menyebabkan suatu 

luka pada tubuh, 

b. Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, 

jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat pada 

tubuh, 

c. Dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, 

jika kekerasan tersebut menyebabkan suatu kematian. 

3. Pasal 89 tidak berlaku bagi tindak pidana ini. 
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 Ibid. Hlm. 55. 
14

 Adami Chazawi. Op.cit. Hlm. 72. 
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Untuk mengetahui unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seorang 

pelaku agar pelaku tersebut dapat dinyatakan terbukti secara sah telah 

memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana seperti 

yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, mau tidak mau orang harus 

menjabarkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP 

tersebut kedalam unsur-unsurnya. 

Unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) 

KUHP itu ternyata tidak banyak dan hanya terdiri dari beberapa unsur 

objektif, masing-masing yakni: 

1. Mereka, 

2. Yang secara terbuka, 

3. Yang secara harafiah berarti dengan tenaga-tenaga yang dipersatukan 

atau yang lazim juga disebut secara bersama-sama, 

4. Melakukan kekerasan, 

5. Terhadap orang-orang atau barang-barang. 

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 

170 ayat (1) KUHP adalah mereka. Ini berarti bahwa yang dapat dijatuhi 

pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) 

KUHP itu adalah orang banyak, artinya orang-orang yang telah turut ambil 

bagian dalam tindakan kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang 

yang dilakukan secara terbuka dan bersama-sama.
15

 

                                                             
15

 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap 

Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 349. 
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Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 

ayat (1) KUHP yaitu adalah secara terbuka, dalam artian bahwa perbuatan 

melakukan kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka. Mengenai sifatnya 

yang harus terbuka dari suatu kekerasan yang dilakukan secara bersama-

sama oleh pelaku dengan sejumlah orang lainnya terhadap orang-orang atau 

barang-barang seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP 

itu, ternyata undang-undang tidak memberikan pejelasan.
16

 Menurut  

Simons dalam bukunya yang berjudul Leerboek II bahwa, 

Suatu tindak kekerasan itu terjadi secara terbuka, jika tindak 

kekerasan tersebut terjadinya dapat dilihat oleh umum, dilakukannya 

tindak kekerasan itu di tempat umum tidaklah cukup. Selanjutnya juga 

masih harus disyaratkan, bahwa orang yang bersalah itu mengetahui 

tindak kekerasan, dalam tindak kekerasan mana ia telah mengambil 

bagian itu, telah dilakukan orang secara terbuka dan secara bersama-

sama. 

 

Unsur objektif yang ketiga adalah secara bersama-sama di dalam 

rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP ataupun mungkin lebih tepat disebut 

sebagai secara beramai-ramai. Terdapat padangan berbeda mengenai 

pengertian dari unsur secara bersama-sama. Menurut  Noyon dan  

Langemeijer berpendapat bahwa para pelaku setidaknya cukup berjumlah 2 

orang saja. Menurut Polenaar dan Heemskerk mensyaratkan sekurang-

kurangnya ada tiga orang.
17

 

Unsur objektif yang keempat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah 

melakukan kekerasan. Noyon dan Langemaijer menjelaskan bahwa, 
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 Ibid. Hlm. 353. 
17

 Ibid. Hlm. 359. 
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Kekerasan itu dapat berupa perusakan barang-barang atau berupa 

penganiayaan, jika hal tersebut terjadi maka terdapat suatu gabungan 

dari kejahatan-kejahatan itu, akan tetapi cukup kiranya jika dalam hal 

ini terdapat kemungkinan yang dapat menjurus ke arah itu, jadi 

kekerasan itu belum mempunyai arti sebagai penganiayaan atau 

perusakan, dan dianggap sebagai sudah ada yaitu misalnya jika orang 

telah melemparkan batu-batu ke sebuah rumah, dengan demikian 

perbuatan merampok sebuah toko roti, yakni dalam peristiwa mana 

sejumlah roti telah dilemparkan ke jalanan tanpa secara khusus 

merusak roti-roti tersebut, dapat dimasukan ke dalam pengertian 

melakukan kekerasan. 

 

Dijelaskan lebih lanjut oleh Noyon dan Langemeijer bahwa tindak 

pidana yang dilarang dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah melakukan 

kekerasan. Jadi, berbeda dengan perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan 

seperti yang dimaksud dalam Pasal 146, Pasal 211 atau Pasal 212 KUHP, 

dalam tindak pidana-tindak pidana mana perbuatan-perbuatan melakukan 

kekerasan itu hanya merupakan cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

lain, maka dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ini, perbuatan melakukan 

kekerasan itu merupakan tujuan atau doel dari tindak pidana seperti yang 

dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang di dalam ketentuan pidana 

seperti yang telah diaturnya dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut.
18

 

Pasal 170 ayat (2) angka 1 KUHP menentukan bahwa orang yang 

bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun jika: 

1. ia dengan sengaja menghancurkan barang-barang atau 

2. kekerasan yang ia lakukan itu menyebabkan suatu luka pada tubuh. 

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) angka 1 KUHP 

tersebut hanya ingin mengatakan, jika seseorang yang telah turut serta 
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dalam tindak kekerasan yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain 

secara terbuka terhadap orang-orang atau terhadap barang-barang seperti 

seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP itu ternyata 

dengan sengaja telah menghancurkan barang-barang kepunyaan orang lain, 

atau jika kekerasan yang ia lakukan itu ternyata telah menyebabkan orang 

lain mendapat luka pada tubuhnya, maka ia dapat dijatuhi pidana dengan 

penjara selama-lamanya tujuh tahun.
19

 

Pasal 170 ayat (2) angka 2 KUHP menentukan bahwa orang yang 

bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun 

jika kekerasan yang ia lakukan itu menyebabkan luka berat pada tubuh 

orang lain. 

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasl 170 ayat (2) angka 2 KUHP 

tersebut hanya ingin mengatakan, jika seseorang yang turut serta dalam 

tindak kekerasan yang dilakukan secara terbuka bersama-sama dengan 

orang-orang lain terhadap orang-orang atau terhadap barang-barang seperti 

yang dimaksudkan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP itu ternyata telah 

menyebabkan orang lain mendapat luka berat pada tubuhnya, maka ia dapat 

dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
20

 

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP 

tersebut di atas itu hanya ingin mengatakan, jika seseorang yang berturut-

turut serta dalam tindak kekerasan yang dilakukan secara terbuka bersama-

sama dengan orang-orang lain terhadap orang-orang atau barang-barang 
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seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP itu ternyata telah 

menyebabkan suatu kematian, maka ia dapat dijatuhi pidana dengan pidana 

penjara selama-lamanya dua belas tahun.
21

 

D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Keturutsertaan dalam Penyerangan 

atau Perkelahian 

Kejahatan yang dimaksudkan ini adalah dimuat dalam pasal 358 

KUHP yang merumuskan sebagai berikut, 

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian 

dimana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing 

terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, dipidana: 

1. Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat 

penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat 

2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya 

adalah mati. 

 

Jika rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 358 KUHP 

tersebut diatas dijabarkan dalam unsur-unsur, maka akan memperoleh 

perincian unsur-unsur sebagai berikut, 

1. Unsur subjektif : Dengan sengaja 

2. Unsur objektif 

a. Turut serta 

b. Pada suatu penyerangan atau perkelahian 

c. Dalam penyerangan atau perkelahian mana 

d. Telah terlibat 

e. Berbagai orang 

f. Telah menyebabkan 
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g. Luka berat pada tubuh atau kematian seseorang 

Kejahatan tersebut diatas hanya mungkin terjadi jika adanya 

penyerangan dan perkelahian dimana terlibat beberapa orang. Orang yang 

dipersalahkan menurut pasal 358 adalah bagi mereka yang dengan sengaja 

turut serta dalam penyerangan atau perkelahian itu, dan bukan bagi orang 

yang menyerang atau yang berkelahi, jika penyerangan atau perkelahian itu 

menimbulkan adanya orang luka berat dan adanya orang mati.
22

 

Penyerangan dan perkelahian mempunyai persamaan, yakni dimana 

terlibat beberapa orang. Perbendaanya ialah bahwa pada penyerangan, pihak 

orang yang melakukan penyerangan adalah aktif, sedangkan pihak lainnya 

yakni yang diserang, yang mempertahankan diri adalah pasif. Inisiatif untuk 

terjadinya penyerangan ada pada orang yang menyerang. Pihak yang 

diserang adalah pihak yang perbuatannya berupa perbuatan 

mempertahankan diri dari serangan. Perbuatan seperti itu tidak dapat disebut 

sebagai penyerangan maupun perkelahian. Sedangkan perkelahian, kedua 

belah pihak sama-sama aktif dan inisiatif dapat timbul dari kedua belah 

pihak.
23

 

Perbuatan turut serta (deelnemen) dalam pasal 358 KUHP mempunyai 

arti yang berbeda dengan turut serta atau pelaku peserta (medeplegen) dalam 

pasal 55 ayat (1) sub 1 KUHP. Mempunyai arti yang lain itu terlihat pada 

perbedaannya, yaitu:
24
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 Adami Chazawi. 2013. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta. Rajawali Press. 
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1. Turut serta dalam pasal 55 KUHP adalah berupa turut serta melakukan 

segala tindak pidana. Sedangkan turut serta dalam pasal 358 adalah 

berupa turut serta dalam hal penyerangan dan perkelahian saja. 

2. Orang yang turut serta dalam pasal 55 KUHP mempunyai sikap batin 

atau kehendak yang sama dengan sikap batin orang yang 

melaksanakan tindak pidana. Sedangkan sikap batin orang turut serta 

menurut pasal 358 tidak diperlukan sama dengan sikap batin orang 

yang melakukan penyerangan atau orang yang melakukan 

perkelahian. 

3. Tanggung jawab pidana orang yang turut serta menurut pasal 55 

KUHP sama dengan tanggung jawab orang yang melaksanakan tindak 

pidana. Sedangkan tanggung jawab pidana bagi orang yang turut serta 

dalam pasal 358 tidak perlu sama dengan tanggung jawab bagi orang 

yang menyerang atau orang yang berkelahi. 

4. Timbulnya tanggung jawab bagi pelaku peserta (pasal 55 KUHP) 

tidak tergantung dari akibat, tetapi tergantung pada selesainya atau 

percobaan tindak pidananya. Sedangkan tanggung jawab orang yang 

turut serta menurut pasal 358 KUHP baru terbit setelah timbulnya 

akibat adanya orang luka berat atau adanya orang mati. 

5. Turut serta menurut pasal 55 KUHP adalah bukan berupa unsur 

perbuatan dalam tindak pidana, melainkan suatu perbuatan ambil 

bagian dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelaksanaanya, 

perbuatan pelaku pelaksana mana berupa unsur perbuatan dari suatu 
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tindak pidana. Perbuatan pelaku peserta adalah  berupa perbuatan 

yang sama dan yang berhubungan dengan perbuatan pelaku 

pelaksananya, berupa bagian dari perbuatan pelaku pelaksana tersebut. 

Sedangkan turut serta dalam pasal 358 KUHP adalah berupa unsur 

perbuatan dari tindak pidana pasal 358 KUHP itu. Karena merupakan 

unsur tindak pidana, maka perbuatan turut serta tidak disyaratkan 

harus sama dan ada hubungan langsung dengan perbuatan-perbuatan 

orang yang menyerang dan perbuatan orang yang berkelahi. Mereka 

masing-masing dapat melakukan perbuatan sendiri-sendiri secara 

terpisah, dan karenanya juga dibebani tanggung jawab sendiri-sendiri. 

6. Oleh sebab itu perbuatan turut serta (pasal 358 KUHP) tidak perlu 

mempunyai peranan/andil terhadap apa yang dilakukan oleh orang 

yang menyerang atau oleh orang yang berkelahi, yang dalam 

penyerangan atau perkelahian itu menimbulkan akibat adanya orang 

luka-luka berat dan adanya orang mati. 

Sedangkan turut serta melakukan (medeplegen) (pasal 55 KUHP), 

perbuatannya mempunyai andil atau peranan terhadap perbuatan yang 

dilakukan pelaku pelaksananya (dalam arti terjadinya tindak pidana). 

Perbuatan dalam pasal 358 KUHP disebut dengan turut serta karena 

kejahatan ini tidak bisa terjadi jika hanya ada satu orang. Dalam kejahatan 

ini paling sedikit memerlukan 3 orang. Pada penyerangan, ada satu orang 

yang menyerang dan satu orang yang diserang (minimal 2 orang), dan yang 

satunya lagi adalah orang yang turut serta dalam penyerangan itu. Jadi 
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semuanya ada 3 orang. Pada perkelahian juga ada dua orang, sedangkan 

yang ketiga adalah orang yang turut serta dalam perkelahian. Dalam 

kejahatan ini dicantumkan unsur kesengajaan. Dalam Memorie van 

Toelichting (MVT) ada keterangan yang menyatakan bahwa setiap unsur 

kesengajaan yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, berarti unsur 

kesengajaan itu ditujukan/meliputi unsur-unsur yang ada di belakang 

perkataan/unsur kesengajaan itu. Dengan demikian, bila dihubungkan 

dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal 358 KUHP, maka kesengajaan itu 

ditujukan pada unsur-unsur: 

1. Perbuatan turut serta, 

2. Dalam penyerangan atau dalam perkelahian, 

3. Dimana terlibat beberapa orang. 

Artinya petindak menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta, dan 

ia mengetahui bahwa turut sertanya itu adalah dalam penyerangan atau 

perkelahian itu terlibat beberapa orang.
25

 

Kesengajaan tidak perlu ditujukan pada akibat adanya orang luka berat 

atau adanya orang mati. Unsur akibat ini adalah berupa unsur syarat 

tambahan untuk dapatnya dipidana pada orang yang perbuatannya turut 

serta dalam penyerangan atau perkelahian. Akibat ini tidak disyaratkan 

harus timbul dari perbuatan turut sertanya itu, tetapi dari penyerangan atau 

perkelahian itu sendiri.
26
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E. Tinjauan tentang Tujuan Pemidanaan 

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pikiran tentang tujuan pemidanaan 

yaitu, 

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri 

2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-

kejahatan 

3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan 

kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain 

sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
27

 

R. Soesilo menjabarkan bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana 

pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut, 

1. Immanuel Kant, mengatakan bahwa hukuman adalah suatu 

pembalasan berdasarkan pepatah: “siapa membunuh harus dibunuh’, 

teori mana yang disebut sebagai teori pembalasan (vergeldings-

theorie). 

2. John Paul Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa hukuman harus 

dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat, teori mana 

yang disebut teori mempertakutkan (afchrikkingstheorie). 

3. Teori memperbaiki (verbeteringstheorie), dimana hukuman dijatuhkan 

untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. 

4. Teori gabungan, dimana dasar penjatuhan hukuman itu adalah 

pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, 
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mempertakutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, 

memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan.
28

 

F. Tinjauan tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan 

Putusan Pidana 

Dalam persidangan pidana yang melibatkan Jaksa Penuntut Umum 

berhadapan dengan terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa, Peranan 

Hakim sebagai pihak yang menentukan salah tidaknya terdakwa adalah 

besar sekali. Agar tujuan persidangan yaitu mendapatkan kebenaran 

materiil, dapat tercapai, maka dibutuhkan hakim yang cermat, bertanggung 

jawab, menguasai persidangan dengan baik serta dapat bertindak obyektif 

dalam menghadapi kepentingan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa serta para 

saksi. 

Kedudukan hakim dalam persidangan kalau dilihat dari 

pertanggungjawabannya adalah sangat berat, karena dalam memutus suatu 

perkara adalah dengan landasan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Jadi Putusan yang dijatuhkan itu adalah berada di atas 

nama Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat betapa beratnya tanggung jawab 

hakim itu, maka diperlukan hakim yang benar-benar cakap dalam 

menjalankan tugasnya, serta tidak memihak.
29

 

Hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara di peradilan 

pidana. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-
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undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 

tersebut menyebutkan bahwa, 

Ayat (1) : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim 

konstitusi wajib menjaga kemandirian pengadilan. 

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain 

diluar kekuasaan dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga telah menentukan tugas 

hakim yang antara lain: 

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang

(Pasal 4 ayat (1);

2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan

dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat

dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2));

3. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1));

4. Perihal mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8

ayat (2)).

5. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau
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kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya 

(Pasal 10 ayat (1)); 

6. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum 

kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta 

(Pasal 22 ayat (1)); 

Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian merupakan 

masalah yang memegang peranan menentukan. Dengan pembuktian inilah 

akan ditentukan nasib terdakwa, bersalah atau tidak bersalah. Hakim harus 

hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan 

masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai dimana batas kekuatan 

minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ditegaskan dalam 

pasal 184 KUHAP. Masalah pembuktian ini berkaitan dengan ketentuan 

yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang 

boleh dipakai hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Baik hakim, 

Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum, masing-masing 

terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan 

undang-undang.
30

 

Dalam proses pengambilan putusan pidana, hakim mengadakan 

musyawarah yang dipimpin Ketua Sidang/Ketua Majelis yang mengajukan 

pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua. 

Pertanyaan dimaksud adalah begaimana pendapat dan penilaian hakim yang 

bersangkutan terhadap perkara tersebut. Hakim yang bersangkutan 
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mengutarakan pendapat dan uraiannya dimulai dengan pengamatan dan 

penelitiannya tentang hal formil barulah kemudian tentang hal materiil yang 

kesemuanya didasarkan atas surat dakwaan penuntut umum, seperti: 

1. Apakah Pengadilan Negeri dimana Majelis Hakim bersidang 

berwenang memeriksa perkara tersebut; 

2. Apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat-syarat; 

3. Apakah dakwaan dapat diterima atau tidak, hal ini berkenaan dengan 

ne bis in idem dan verjaring.  

Setelah hal formil itu dilanjutkan dengan materi perkara, misalnya: 

1. Perbuatan mana yang telah terbukti di persidangan, unsur-unsur mana 

yang terbukti dan apa alat bukti yang mendukungnya serta nama yang 

tidak terbukti; 

2. Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya 

tersebut; 

3. Apakah hukuman yang patut dan adil yang dijatuhkan kepada 

terdakwa.
31

 

Setelah masing-masing Hakim Anggota Majelis mengutarakan 

pendapat/pertimbangan-pertimbangandan keyakinannya atas perkara 

tersebut maka dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua Majelis 

berusaha agar diperoleh pemufakatan bulat (Pasal 182 ayat (2) KUHAP). 

Akan tetapi, jika mufakat bulat tidak diperoleh maka putusan diambil 

dengan suara terbanyak. Adakalanya para Hakim masing-masing berbeda 
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pendapat/pertimbangan, sehingga suara terbanyak pun tidak dapat diperoleh. 

Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim 

yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHAP). 

Pelaksanaan (proses) pengambilan putusan tersebut dicatat dalam buku 

Himpunan Putusan yang disediakan secara khusus untuk itu yang sifatnya 

rahasia.
32

 

G. Tinjauan tentang Teori Keadilan Hukum 

Hukum sebagai pengemban nilai-nilai kemanusiaan, menurut 

Radbruch menjadi ukuran bagi adil dan tidak adilnya tata hukum. Tidak 

hanya itu, nilai keadilan (memajukan nilai-nilai kemanusiaan) juga menjadi 

dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat 

normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap 

hukum positif yang bermartabat.
33

 

Jadi bagi Radbruch, keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. 

Adapun dua aspek lainnya yakni kepastian dan finalitas/kemanfaatan, 

bukanlah unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari kerangka keadilan itu 

sendiri. Sebab tujuan keadilan, menurut Radbruch, adalah untuk memajukan 

kebaikan dalam hidup manusia. Aspek inilah yang harus mewarnai isi 

hukum.
34
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Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus 

memuat idee des recht, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan 

(Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechtsicherheit) dan kemanfaatan 

(Zwechtmassigkeit). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus 

dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada 

gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan 

para pencari keadilan.
35

 

Teori Radbruch tidak mengijinkan adanya pertentangan antara, 

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, seperti yang terjadi selama ini. 

Kepastian dan Kemanfaatan, bukan saja harus diletakkan dalam kerangka 

keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan suatu kesatuan dengan keadilan 

itu sendiri. Kepastian hukum, tidak lagi sekedar kepastian legalitis, tetapi 

kepastian yang berkeadilan. Demikian juga soal kemanfaatan. Ia bukan lagi 

kemanfaatan tanpa patokan, tetapi kemanfaatan yang berkeadilan (yaitu 

memajukan nilai-nilai kemanusiaan).
36

 

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai 

keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. 

Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. 

Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi 

hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.
37

 

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh 

Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil 
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untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, 

kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.
38

 

Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga 

menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Berkaitan dengan hal tersebut asas 

prioritas yang telah ditelurkan Gustav Radbruch menjadi titik terang dalam 

masalah ini. Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah hal penting. 

Kemanfaatan dan kepastian hukum menduduki strata dibawah keadilan. 

Faktanya sampai saat ini diterapkannya asas prioritas ini membuat proses 

penegakan dan pemberlakuan hukum positif di Indonesia masih dapat 

berjalan.
39

 

Setiap hukum yang diterapkan memiliki tujuan spesifik. Misalnya, 

hukum pidana memiliki tujuan spesifik dibandingkan dengan hukum 

perdata, hukum formal mempunyai tujuan spesifik jika dibandingkan 

dengan hukum materil. Tujuan hukum adalah sekaligus keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum maka faktanya hal tersebut akan 

menimbulkan masalah. Tidak jarang antara kepastian hukum berbenturan 

dengan kemanfaatan, antara keadilan dengan kepastian hukum, dan antara 

keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Contoh yang mudah untuk 

dipahami adalah jika hakim dihadapkan dalam sebuah kasus untuk 

mengambil sebuah keputusannya adil. Pembaruan oleh hakim melalui 

putusannya juga tidak bisa dilakukan secara maksimal, selain pengaruh civil 

law system yang menghendaki hakim mendasarkan diri secara ketat pada 
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bunyi undang-undang meski undang-undang tersebut telah ketinggalan 

zaman. Maka penerapan keadilan dalam pembuatan putusan bukanlah hal 

mudah untuk dilakukan. Paradigma berpikir hakim juga lebih condong pada 

mendasarkan diri pada filsafat positivisme hukum. Melihat dari sudut 

pandang ini tujuan utama hukum menjadi bukan keadilan melainkan 

kepastian. Hanya hal yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran 

kebenaran. Ukuran adil cenderung disesuaikan dengan rasa keadilan pribadi 

masing-masing. Masyarakat pada umumnya masih beranggapan putusan 

hakim yang ada masih kaku dengan dengan bunyi aturan dalam undang-

undang. Keadilan adalah hak asasi yang harus dinikmati oleh setiap manusia 

yang mampu mengaktualisasikan segala potensi manusia. Tentu dalam hal 

ini akan memberikan nilai dan arti yang berbeda keadilan yang berbeda 

untuk terdakwa dan pihak lain yang jadi korban ketika hakim membuat 

putusan. Maka dalam hal ini bisa saja keadilan akan berdampak pada 

kemanfaatan bagi masyarakat luas. Tetapi ketika kemanfaatan masyarakat 

luas yang harus dipuaskan, maka nilai keadilan bagi orang tertentu mau 

tidak mau akan dikorbankannya. Maka keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum akan sangat sulit untuk ditegakkan secara bersama.
40

 

H. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan 

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah 

dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat 

berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada yang mengartikan putusan sebagai 
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vonnis tetap. Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat 

penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam 

pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan 

dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata putusan yang 

diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di 

sidang pengadilan. Ada juga yang disebut interlocutoire yang diterjemahkan 

dengan Keputusan antara atau keputusan sela dan preparotoire yang 

diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta 

keputusan provisionele yang diterjemahkan dengan keputusan untuk 

sementara.
41

 

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan 

pengadilan sebagai “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari 

segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-

Undang ini.” 

Jenis-jenis putusan antara lain sebagai berikut:
42

 

1. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili 

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili dapat terjadi 

dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: 

a. Penetapan; 

b. Keputusan; 

c. Putusan. 
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Sebagaimana telah diutarakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri 

setelah menerima berkas perkara dari Kejaksaan, ia segera memeriksa 

apakah perkara tersebut termasuk wewenangnya untuk mengadili 

(Pasal 152 ayat (1) KUHAP). Jika Ketua Pengadilan Negeri 

berpendapat bahwa mengadili perkara tersebut tidak termasuk 

wewenangnya maka Ketua Pengadilan Negeri tersebut menerbitkan 

Penetapan. Terhadap Penetapan tersebut, penuntut umum dapat 

mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi melalui Panitera 

Pengadilan Negeri tersebut. 

Jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara 

termasuk wewenangnya, yakni Majelis mengadili, maka ia menunjuk 

Hakim yang mengadilinya yakni Majelis Hakim atau Hakim Tunggal. 

Majelis Hakim yang ditunjuk, menetapkan hari persidangan. 

Setelah persidangan di mulai dan penuntut umum telah membacakan 

“surat dakwaan” maka terdakwa/penasihat hukum diberi kesempatan 

mengajukan eksepsi (tangkisan). Eksepsi (tangkisan/keberatan) 

tersebut antara lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri tersebut 

tidak berkompetensi (wewenang) untuk mengadili perkara tersebut. 

Jika Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum, maka 

diterbitkan “Surat Keputusan” yang menyatakan Pengadilan Negeri 

yang bersidang tidak berwenang mengadilinya. Terhadap 

“Keputusan” tersebut, penuntut umum dapat mengajukan banding 
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melalui Panitera Pengadilan Negeri tersebut (Pasal 156 ayat (3) 

KUHAP). 

Majelis Hakim juga dapat berpendapat bahwa eksepsi 

(keberatan/tangkisan) baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan 

(Pasal 156 ayat (2) KUHAP). Dalam hal ini maka “Putusan” dapat 

menyatakan Pengadlilan Negeri tidak berwenang mengadilinya. Dari 

segi efisien sesungguhnya pasal 156 ayat (2) KUHAP, secara rasional 

kurang tepat karena dengan demikian telah banyak kegiatan yang sia-

sia. Sebaliknya jika ada eksepsi tentang kewenangan Pengadilan 

Negeri, agar ditetapkan dalam bentuk “Keputusan” setelah eksepsi 

dilanjutkan. Akan tetapi, jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa 

eksepsi tersebut akan diputus setelah pemeriksaan persidangan selesai, 

maka hal tersebut tidak keliru karena Pasal 156 ayat (2) KUHAP telah 

mengaturnya 

2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum 

Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam Pasal 

143 ayat (3) yang rumusannya sebagai berikut: “surat dakwaan yang 

tidak memenuhi ketentuan sebagiaman dimaksud dalam ayat (2) huruf 

b batal demi hukum”. Ancaman “batal demi hukum” bagi dakwaan 

yang tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b. Dakwaan 

“batal demi hukum” berarti: 

a. dakwaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum; 
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b. dakwaan tersebut dianggap tidak pernah ada.
43

 

Karena dakwaan tidak berkekuatan tidak berkekuatan hukum 

dan dianggap tidak pernah ada, maka keadaan perkara kembali ke 

status semula, yakni status sebagaimana semula dalam keadaan belum 

dilimpahkan. Dengan demikian, Penuntut Umum jika hendak 

melimpahkan lagi maka surat dakwaan diperbaiki atau Penuntut 

Umum mengajukan upaya hukum banding. Ancaman “batal demi 

hukum” bagi dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 

(2) huruf b mewajibkan Penuntut Umum untuk teliti membuat dan 

merumuskan dakwaan. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP berbunyi, 

“Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana 

yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana 

itu dilakukan”.
44

 

3. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima 

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima, 

pada hakikatnya termasuk kekurangcermatan Penuntut Umum karena 

putusan tersebut dijatuhkan karena: 

a. pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan, tidak ada (delik 

pengaduan); 

b. perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, telah pernah 

diadili (nebis in idem); 
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c. hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa 

(verjaring).
45

 

4. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepas dari segala 

tuntutan hukum 

Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa di sidang Pengadilan 

Negeri terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak 

pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum 

(Pasal 191 ayat (2) KUHAP). 

Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:
46

 

a. salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok 

dengan tindak pidana. 

Misalnya terdakwa mengambil barang hanya untuk memakai, 

tidak ada niat untuk memiliki. 

b. terdapat keadaan-keadaan yang istimewa yang menyebabkan 

terdakwa tidak dapat dihukum. 

Misalnya karena Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP. 

5. Putusan bebas 

Putusan bebas dirumuskan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang 

bunyinya, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan 

di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada 
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terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan maka terdakwa 

diputuskan bebas.”
47

 

Rumusan pasal 191 ayat (1) diatas dapat menimbulkan 

penafsiran yang kurang tepat, seolah-olah putusan bebas terjadi hanya 

karena kesalahan terdakwa tidak terbukti pada pemeriksaan di sidang. 

Akan tetapi dengan memperhatikan penjelasan resmi pasal tersebut, 

maka kekeliruan penafsiran dapat dicegah karena penjelasan tersebut 

berbunyi, “Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan 

kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan” adalah tidak 

cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan 

menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.” 

Dalam perkataan lain, baik kesalahan terdakwa dan/atau 

perbuatan yang didakwakan tidak terbukti berdasarkan alat bukti sah 

yang ditentukan Pasal 184 KUHAP pada pemeriksaan di sidang 

Pengadilan.
48

 

6. Putusan yang menyatakan penghukuman terdakwa 

Putusan yang dimuat berupa penghukuman terdakwa oleh 

sebagian pakar yang menyebutkan Putusan Pemidanaan. Perkataan 

pidana identik dengan hukuman, tetapi berdasarkan persepsi sebagian 

masyarakat yang member makna seolah-olah pidana tersebut identik 
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dengan pidana penjara, maka untuk mencegah pengertian yang keliru 

dipergunakan istilah penghukuman.
49

 

Mengenai penjatuhan hukuman/pidana tersebut dirumuskan 

pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang bunyinya, “Jika pengadilan 

berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.
50

 

Rumusan pasal 193 ayat (1) KUHAP diatas sesungguhnya 

belum didasari ilmu hukum pidana karena rumusan masalah tersebut 

seolah-olah menonjolkan bersalah. Dalam ilmu hukum pidana, 

bersalah atau tidaknya seseorang ditentukan ole unsure subjektif, 

sedangkan suatu tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur 

objektif.
51
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